Després del sotrac que ens va suposar la posada a la venda de can Bo ll, posant en perill el projecte agroecològic
que es duia a terme des de fa 15 anys. Després de la ràbia i la impotència inicials...
Hem sabut donar una resposta col·lectiva per aturar l’especulació i frenar les dinàmiques del mercat construint un
projecte que dóna resposta a dues necessitats bàsiques: l’accés a la terra i l’accés a l’habitatge.
Coop57, cooperativa de nançament ètic i solidari, s’ha sumat al projecte i ha comprat Can Bo ll aquest juliol de
2019 sota la nova idea de “sòl comunitari”. Una via que s’obre per assegurar i donar continuïtat a projectes que
tinguin un retorn social i mediambiental, més enllà de l’econòmic, i que comptin amb un recolzament col·lectiu i una
implicació de la comunitat.
És per això que apro tem per agraïr tots els suports que hem anat recollint i que han empès a continuar endavant:
ja sigui amb els més de 300 avals socials, els col·lectius que s’han interessat per organitzar xerrades, les persones
que s’hi han apropat i tothom que ha aportat elements de discussió al projecte.
Agroecologia, Collserola Pagesa, accés a l’habitatge, accés a la terra, treball col·lectiu, complementari i cooperatiu,
relació entre producció i consum, espai col·lectiu per a la transformació social... són idees claus en el projecte que
es veuen enfortides per aquesta nova etapa de Can Bo ll.
Ja des del principi hem pogut comprovar la força de l’acció col·lectiva per tombar una situació que ens venia donada
i semblava irreversible. Justament ara tot comença i ja hi estem treballant. Hem de nit un espai productiu on ja s'hi
troba funcionant la PACA i que té molts projectes en ment, un espai de vivenda que promou la rehabilitació de la
masia per allotjar una cooperativa d’habitatges en cessió d'ús estretament vinculada al desenvolupament de l'espai
productiu, i un espai comunitari on, si volem que realment sigui de totes, hem de de nir-lo entre totes i per això us
convocarem properament per si voleu implicar-vos.
Tenim un repte: desenvolupar Can Bo ll com un Bé de gestió Comunal i de transformació i volem fer-ho
juntes.Vénen dies de curro, de molt de curro, d’assemblees, d’emprenyamentes i alegries, d’anar imaginant i fent, de
treball col·lectiu per assentar projectes en el territori que aportin una perspectiva rural. I esperem seguir trobantnos-hi!

Salut!
Can Bo ll, alta muntanya
del Baix Llobregat

