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La Tartana, un proxecto agroecolóxico e de cooperativa 
de habitaxes en cesión de uso para Can Bofill. 

 
Can Bofill é una masia do século XIV que forma parte do plan especial do patrimonio 
histórico e arquitectónico de Molins de Rei (Baix Llobregat) dentro dunha finca de 49,95 
ha de bosque e leiras de cultivo, situada no Parque Natural de Collserola.

Fai quince anos que vivimos alí en réxime de “masovería” (o propietario dunha leira 
rústica encarga a unha persoa física (masover) a explotación agrícola da leira a cambio 
dunha porcentaxe nos resultados e o dereito de vivenda sobre un inmoble situado na 
propia leira) e producimos alimentos con criterios agroecolóxicos para a PACA (Acordo 
Para a Producción e o Consumo Agroecolóxico). Agora, os propietarios puxéronna á 
venda, feito que de entrada nos obriga a abandonar o espazo.

Ante isto, decidimos dar a volta á situación e facer un salto na xestión agroecolóxica de 
toda a leira, incluíndo tamén a constitución duna cooperativa de habitaxe en cesión de 
uso, co acompañamento da Fundación La Dinamo e a financiación ética e solidaria de 
COOP 57 para facer fronte á compra e rehabilitación precisas.

Somos a Tartana de Can Bofill e este é o noso proxecto.

Unha alternativa ó avance especulativo  sobre Collserola.

O principal valor de Collserola é a súa diversidade biolóxica. Para conservala, é 
fundamental manter o desenvolvemento equilibrado e sostible da actividade agraria e 
forestal, que ó longo dos séculos modelou a paisaxe. Nos derradeiros sesenta e dous 
anos perdeuse un 72% da superficie agraria de Collserola, pasando de 1749 ha a 490 ha 
(consorcio do Parque Natural de Collserola e Arran de Terra). 

A especulación coas propiedades dentro do parque natural dificulta iniciar e tirar cara 
adiante proxectos agrarios, gandeiros e forestais, xa que o acceso á terra está fortemente 
condicionado polas presións inmobiliarias. As perspectivas dos propietarios das leiras de 
sacar proveito económico a corto prazo chocan frontalmente coas necesidades e ritmos 
agroforestais. Pouco a pouco, o parque vaise convertendo nunha residencia de luxo: 
masías ó redor de Can Bofill foron mercadas con esta intención e actualmente véndense/
alquílanse por 2 millóns de euros/1000 euros mensuais.

Esta onda especulativa sobre Collserola ven provocada por un contexto máis xeral que 
afecta ó acceso á vivenda de xeito global. A precariedade no acceso á vivenda imposibilita 
proxectos de vida a longo prazo, feito agrabado se nos ubicamos en proxectos 
agroecolóxicos ó arredor de Barcelona. 
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Unha solución colectiva ó acceso á vivenda: cooperativa de vivenda en cesión de 
uso.

La Tartana impulsamos catro vivendas cooperativas en réxime de uso. Trátase dun 
modelo de organización cooperativa e sen ánimo de lucro para facilitar vivenda digna a un 
prezo asequible ás persoas socias que a conformamos. Éstas disfrutaremos do dereito de 
uso sobre unha das vivendas, mediante o pago dunha cuota inicial e unha cuota de uso 
mensual accesible.

Promovemos así un modelo colectivo que permite desenvolver proxectos de convivencia 
sociais, participativos e solidarios. Blindando a vivenda da especulación, queremos incidir 
na transformación social a través da economía solidaria e sostible, poñendo no centro o 
benestar e coidado das persoas e o medio ambiente. 

Vivir no agro para impulsar proxectos agroecolóxicos.

O proxecto da Tartana é a nosa aportación para loitar contra o abandono da actividade 
productiva das masías de Collserola. A nosa aposta é vivir no agro e do agro, xerando 
proxectos de autoocupación para producir alimentos e xestionar o territorio. Seguiremos 
facendo os cultivos de horta e froita, a elaboración artesanal de pan con forno de leña, 
potenciaremos a xestión da masa forestal e ampliaremos o rebaño de cabras. 

Asamblearismo e corresponsabilidade entre producción e consumo.

O proxecto agroecolóxico de Can Bofill toma como referente as AMAP (do francés 
Asociación para o Mantemento da Agricultura Payesa) e as CSA (Agricultura Sostida para 
a Comunidade de EEUU). Deste xeito naceron fai 10 anos a PACA, o Acord per a la 
producció i el Consum Agroecològic, un acordó que ten coma obxectivo buscar novos 
xeitos de relación entre produtores e consumidores. 

A PACA funciona a partires da creación de circuitos cortos de consumo, produción 
agroecolóxica, corresponsabilidade entre productores e consumidores, non intermediación 
e toma de decisións de xeito asambleario froito dun ensaio constante de alternativas entre 
as persoas que formamos parte dela. 

Implicación en diferentes loitas e movilizacións.

Can Bofill foi ó longo destes anos un espacio onde confluiron persoas e entidades 
implicadas en diversas loitas do Baixo Llobregat. Foi un espazo aberto onde se levaron a 
cabo xornadas de formación, asambleas de colectivos ou xantares populares á vez que 
os seus membros se implicaron e deron soporte a loitas ecoloxistas e movementos 
sociais coma a Plataforma Cívica en Defensa de Collserolla, a Coordinadora Salvem el 
Delta (Delta Viu), movilizacións contra as instalacións finalizadoras de tratamento de 
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residuos (vertedoiros e incineradoras), a loita contra Eurovegas e as movilizacións contra 
o Pla Caufec e solidarias coas represaliadas por esta loita Ni Muts Ni A La Gàbia.

Queremos impulsar e escalar este punto de encontro, reflexión e acción. 
Desenvolveremos o espazo comunitario para actividades, actos, xornadas e formacións 
para entidades e movementos sociais, acondicionando o espazo físico para darlle cabida. 

Precisamos o teu apoio para conseguir a propiedade colectiva.

Temos firmado un compromiso de compraventa cos propietarios e estamos buscando 
financiación para poder asumir a súa compra e reforma.

Propuxemos ó Coop57 que merque a finca e así se converta  nunha propiedade colectiva 
de entidades e movementos sociais e ó mesmo tempo que financie a rehabilitación e por 
este motivo pedímosvos este apoio.

Queremos sacar Can Bofill do mercado e construir un espazo colectivo blindado á 
especulación. Can Bofill non se poderá vender nunca, a propiedade sempre será 
colectiva. Queremos consolidar no centro de Collserola un espazo de construción de 
alternativas e de resistencia á especulación e seguir desenvolvendo proxectos 
agroecolóxicos. 

¿Cómo podedes axudarnos?

• Avalándonos socialmente. Para facelo é preciso que firmedes dende a vosa 
entidade ou colectivo o documento que vos adxuntamos no que dades apoio ó 
Proxecto da Tartana e a compra de Can Bofill e manifestades que creedes que 
encaixa nos principios do Coop57.  

• Reenviando este correo a máis entidades e colectivos que nos poidan dar apoio 
para axudarnos na difusión. 

 

Envíenos a seguinte folla asinada a latartana@canbofill.coop

Se queres seguir o proxecto vai a http://canbofill.coop


e asinantes á lista de correo
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DOCUMENTO DE APOIO Á ASOCIACIÓN TARTANA

Dende …………………………………………………………….. (entidade/colectivo), 

con dirección/concello …………………………………………………………………………….. 

e e-mail de contacto ………………………………………………………………. facémosvos 

chegar o noso documento de apoio á ASOCIACIÓN TARTANA con NIF G-67315507, para 

que os seus membros poidan continuar xestionando a finca de Can Bofill baixo criterios 

agroecolóxicos, de autoxestión e asamblearismo.

As persoas que desenvolven o proxecto da Asociación Tartana merécennos a 

confianza suficiente para que promovan un proxecto cooperativo en perspectiva 

comunitaria e enraizado. 

Desexamos que a finca de Can Bofill poida continuar sendo un espazo de encontro 

para entidades ecoloxistas en defensa de Collserola, para a soberanía alimentaria, o 

cooperativismo e outras entidades e movementos sociais. 

É por estes motivos que damos o noso aval social ó proxecto de compra de Can 

Bofill xa que creemos que encaixa nos principios e plantexamentos do Coop57. 

Firmado, representante Selo da entidade ou colectivo.

Protección de datos persoais. De conformidade co Regulamento UE 2016/676 (Regulamento xeral de protección de datos) informamos que os datos serán tratados para 
constituír o respaldo referido e xestionar a súa relación coa cooperativa, en función da execución dun contrato e cumprimento de obrigacións legais. Os datos manteranse 
durante o prazo establecido na normativa aplicable. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, exclusión, portabilidade de datos, limitación, oposición e 
revogación do consentimento, ante o controlador COOP57, S.C.C.L, no C / PREMIA 15 BAJOS 08014 BARCELONA. Teñen o dereito de presentar unha reclamación coas 
autoridades de protección de datos. Máis información en www.coop57.coop
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