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OBJECTIU GENERAL I REPTES 
INICIALS



OBJECTIU GENERAL i REPTES INICIALS

Generació de coneixement i disseny de polítiques en
relació als principals reptes de les regions rurals europees:

Despoblament rural
Tendència històrica d’urbanització

Envelliment – necessitat de relleu generacional 
Sector agrari
Societats i economies rurals en general

Accés a la terra com a problemàtica singular en el relleu agrari
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VISIÓ I MARC TEÒRIC



REPOBLAMENT… o REGENERACIÓ RURAL?

Repoblament rural
Creixement demogràfic

Regeneració rural
Renovació, innovació i transformació estructural

Demogràfica/social 

Econòmica

Ambiental

Contextualització local

AGROECOLOGIA

Nous/ves entrants, 
nouvinguts/des

Noves i diverses 
activitats i ocupacions -

BIOECONOMIA

RESILIÈNCIA i 
SOSTENIBILITAT
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LÍNIES DE TREBALL I RESULTATS 
PROVISIONALS

1. Anàlisi de prospectiva del món rural

1.1 Identificació d’expectatives, projectes i somnis de joves
1.2 Identificació de tendències de futur en regions rurals



1.1 Identificació d’expectatives, projectes i somnis de 
joves



METODOLOGIA

Enquesta sobre projecte personal i professional de futur a 15 
anys vista (2035)
Joves en edat 18-30
Mostra: 2.208 respostes en 10 països diferents

Regions urbanes, rurals i intermitges (NUTS 3)
Mostra no aleatòria + efecte COVID19 (abril-setembre 2020)!

A CATALUNYA, 192 enquestes en 4 localitats diferents:
2 a regió NUTS 3 predominantment urbana (BARCELONA)
– 1 en localitat urbana (Baix Llobregat) + 1 en localitat rural (Lluçanès)

2 a regió NUTS 3 intermitja (TARRAGONA)
– 1 en localitat urbana (Reus i rodalies) + 1 en localitat rural (Terra Alta)
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https://xcn.cat/actualitat/les-joves-aposten-per-un-futur-al-mon-rural-i-es-mostren-critiques-amb-laccio-dels-politics-en-relacio-al-canvi-global/


MOSTRA: DISTRIBUCIÓ per PAÏSOS
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ÀMBITS del QÜESTIONARI

PROJECTE 
PROFESSIONAL

LOCALITAT, 
ALLOTJAMENT, 

ENTORN

ESTIL DE VIDA, 
AFICIONS

OBSTACLES
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RESULTATS (1)
P: ”En quin tipus de localitat t’agradaria viure en el futur?”

12

Urbà 
58%

Rural 
42%

Urbà 
44%

Rural 
56%



RESULTATS (2)

URBÀ: 
1) Nivell d’ingressos 

raonable
2) Bon nivell d’ingressos
3) Feina amb impacte

RURAL: 
1) Nivell d’ingressos 

raonable 
2) Emprenedoria
3) Bon nivell d’ingressos

P: ”Com et guanyaries la vida?”
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RESULTATS (3): CAT

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL

39,7
47,1

33,3 29,6
38,0

24,1
17,7

15,4 25,0
20,8

36,2 35,3

51,3
45,5 41,2

Treballador/a assalariat/da i emprenedor/a, autònom/a o treballador/a per compte propi

Emprenedor/a, autònom/a o treballador/a per compte propi

Treballador/a assalariat/da

P: ”De quina manera t’agradaria desenvolupar la teva ocupació 
professional?”

14Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes



RESULTATS (4): CAT

Baix Camp Baix Llobregat Lluçanès Terra Alta TOTAL

17,5
9,8

22,2 23,8
17,7

82,5
90,2

77,8 76,2
82,3

Agrària Un altre tipus d'empresa

P: “En quin tipus d’empresa?”

15Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes



RESULTATS (5)
P: ”Quins creus que seran els principals obstacles per a fer 
realitat el teu somni o projecte?”
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URBÀ:
1) Manca d’ingressos
2) Aconseguir i/o mantenir 

un lloc de treball

RURAL:
1) Manca d’ingressos
2) Sistema social, polític i 

econòmic



RESULTATS (6): CAT

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Falta de capital Falta d'oportunitats laborals Economia, model econòmic,
sistema econòmic

Precarietat i/o inestabilitat
laboral, salaris baixos

TOTAL

Terra Alta

Baix Camp

Lluçanès

Baix Llobregat

P: ”Com de significatius són els següents obstacles?”

17Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes



RESULTATS (7): CAT

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Dificultat accés
habitatge

Falta d'infraestructures,
equipaments i serveis

locals

Despoblament, falta
inversió en zones rurals

Incapacitat/ineficàcia
dels governants

TOTAL

Terra Alta

Baix Camp

Lluçanès

Baix Llobregat

(cont.)

18Font: elaboració pròpia XCN a partir de la mostra de joves catalanes



1.2 Identificació de tendències de futur en regions
rurals



METODOLOGIA
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Identificació de tendències
Revisió de literatura científica (23 revistes) i projectes
europeus
Observació i experiència pròpies a nivell regional i estatal 

Anàlisi qualitativa i classificació del contingut
Per tipus de tendència, sector econòmic i rellevància en 
àrees rurals

Valoració de l’impacte
Per àmbits temàtics

Gènere, capital social, migració, accés a la terra, 
estructures agràries

Per àmbits territorials
Nuclis rurals dins d’una Àrea Urbana Funcional
Nuclis rurals propers a una Àrea Urbana Funcional
Nuclis rurals remots



TIPUS de TENDÈNCIES

21

Tipus Definició Observacions

Megatendència Procés genèric o global que afecta tot tipus
de regions i/o sectors econòmics

192 
(12%)

Tendència Processos o desenvolupaments amb
impacte específic en determinades regions
rurals i/o sectors econòmics

815 
(52%)

Senyal feble Comportaments o pràctiques que indiquen 
símptomes de canvi en determinades
regions rurals i/o sectors econòmics

553
(36%)

TIPUS de TENDÈNCIES



IMPACTE +/- per ÀMBIT 
TERRITORIAL 

IMPACTE +/- per ÀMBIT TERRITORIAL 



IMPACTE per ÀMBIT TEMÀTIC
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TENDÈNCIES en ACCÉS a la TERRA

3

3

5

6

6

11

14

15

17

19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

More accessible land will become available

Scarcity for usable land will increase

Mixed impacts on access to land

Conflicts related to land use and access will
increase

Demand for land will decrease in rural areas

Demand for land will increase for residential
purposes

Demand for land will increase for farming and
home gardening purposes

Demand for land will increase for other purposes,
e.g. energy, plants, recreation, conservation

Access to land will become more limited, e.g. land
price, distance, external ownership

New organised opportunities for access to land

TENDÈNCIES en ACCÉS a la TERRA



TENDÈNCIES en ESTRUCTURES 
AGRÀRIES

TENDÈNCIES en ESTRUCTURES AGRÀRIES

2

2

3

3

5

8

9

12

13

13
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0 5 10 15 20 25 30 35

Farms with some specific line of production (e.g.
livestock) need to close or transform

Mixed impacts on farm structures, e.g. among
regions or types of farms

Capital-intensive and technology-intensive holdings
replace farms based on human labour

Prospects for small part-time farms will improve:
residence and livelihood

Prospects for small farms will improve, e.g. new
activities, networks, policies

Decline of farm numbers will continue

Better prospects for both small and large farms, e.g.
demand, new outputs, technology

More diversified farm structures arising from risks,
policies, partnerships etc.

Structural evolution of farms will be hampered or
slow down, e.g. succession, land use, resources

Large farms become more and more dominant, e.g.
productivity, exports

Prospects for non-mainstream farms will improve,
e.g. local, ecological, educational, CSA, care, energy



LÍNIES DE TREBALL I RESULTATS 
PROVISIONALS

2. Anàlisi de processos de relleu generacional agrari i rural

2.1 Contextualització: dades, conceptes i actors clau
2.2 Estudi de pràctiques prometedores en la regeneració agrària i rural 
2.3 Discussió i aplicació en contextos locals rurals desfavorables



2.1 Contextualització: dades, conceptes i actors clau



METODOLOGIA

Revisió i anàlisi comparativa de literatura 

Revisió i anàlisi comparativa d’indicadors estadístics bàsics

Focalització en el rol de i les relacions entre actors

Successors (continuadors) d’empreses agràries familiars
Noves entrants al sector agrari
Nouvingudes a rural
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APUNTS BÀSICS de la LITERATURA

Complexitat en la conceptualització de les noves entrants
Experiència prèvia
Edat
Accés a recursos 

Noves entrants vs nova pagesia
Valors socials i ambientals associats a les pràctiques agràries

Dificultats per a la incorporació de les noves entrants
Accés a la terra
Integració social
Compatibilitat, cooperació/competència amb agricultors establerts
Saturació mercats locals
Accés a formació
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DADES (1): ÍNDEX RELLEU JUVENIL AGRARI 

País < 35 / > 65

Poland (POL) 98%

France (FRA) 92%

Bulgaria (BGR) 86%

Lithuania (LTU) 76%

Czech Rep.(CZE) 71%

Germany (DEU) 63%

Greece (ELL) 61%

2008, -
País < 35 / > 65
United Kingdom (UKI) 12%

Ireland (IRE) 16%
Sweden (SVE) 17%

Italy (ITA) 20%
Latvia (LVA) 28%
Spain (ESP) 30%
Romania (ROU) 31%

30

2008, + 
País < 35 / > 65

Slovenia (SVN) 93%

Poland (POL) 86%

Lithuania(LTU) 80%

Germany (DEU) 72%

Luxembourg (LUX) 67%

Bulgaria (BGR) 61%

France (FRA) 60%

2017, + 

2017, -
País < 35 / > 65

Denmark (DAN) 2%

United Kingdom (UK) 3%

Sweden (SVE) 4%

Estonia (EST) 11%

Ciyprus (CYP) 11%

Portugal (POR) 14%

Spain (ESP) 15%



DADES (2): AGRICULTORS a ESP, 2005-2016

31

59240 49530 48820 33710 33740

179270 162850 152440
122920 129220

240560
243110 237040

241610 245550

264170
256050 253180

243010 239830

330430
327950

294350
321770 294460

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2005 2007 2010 2013 2016

< 25 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

Font: Enquesta Estructures Agràries a Espanya



DADES (3): FARM MANAGERS > 65, 2016

32

CAT 
20-30%



DADES (4): ENFOC de GÈNERE, 2016
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DADES (5): MÀ d’OBRA FAMILIAR 
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DADES (6): MÀ d’OBRA FAMILIAR, % SAU
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DADES (7): CAT, AJUTS A JOVES, 2015-19 

36

27,8 %72,2 %

17 % 
(Producció ecològica)

4,9 % 
(Compra terres, 

2015-18)

1,6 % 
(Mitigació del canvi 
climàtic, 2015-18)

Font: Gencat – Observatori del Planter



2.2 Estudi de pràctiques prometedores en la 
regeneració agrària i rural 

(en procés)



METODOLOGIA

IMPACTE EN LA 
REGENERACIÓ 

AGRÀRIA i  
RURAL

38

Terres de 
Ponent

Relleu familiar vs
noves entrants

RELLEU FAMILIAR

INCORPORACIÓ NOUS 
ENTRANTS

NOVA RURALITAT 
(NOUVINGUTS)

CONTEXT LOCAL i 
SUPORT 

INSTITUCIONAL 
LOCAL/REGIONAL 

Casos d’estudi (30): entrevistes + grups focals
Per tipus de regió (NUTS3) i per tipus d’actor

Catalunya:

Agrobiodiversitat
i agroecologia



LÍNIES DE TREBALL I RESULTATS 
PROVISIONALS

3. Anàlisi de la problemàtica de l’accés a la terra

3.1 Anàlisi de mecanismes polítics i legals d’accés a la terra
3.2 Anàlisi de mercats de la terra
3.3 Identificació i anàlisi de pràctiques socials innovadores en l’accés a la terra
3.4 Desenvolupament de noves accions per a facilitar l’accés a la terra



3 ANÀLISI PROBLEMÀTICA ACCÉS A LA TERRA

Marc legal i 
institucional 

(3.1)

Societat civil i 
comunitats locals

(3.3, 3.4)

Mercats
(3.2)

DISTRIBUCIÓ, 
ACCÉS i ÚS de 

la TERRA
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3.1 Anàlisi de mecanismes polítics i legals d’accés a la terra



METODOLOGIA

Anàlisi comparativa d’informes-país

Informes-país elaborats per experts en cada Estat membre
ESP: Universitat Politècnica de València + XCN + col·laboradors

Contingut
Sistemes de tinença i transferència
Polítiques de planificació i regulació del sòl
Instruments d’intervenció directa
Instruments d’intervenció indirecta
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TINENÇA, TRANSFERÈNCIA i REGULACIÓ

Prevalència del contracte d’arrendament a la UE (54.9%) 
Espanya per sota (41.3%), però increment respecte 2008 (33.4 %)
Parceria, terrenys comunals i propietat col·lectiva, minoritaris

Problemes comuns: 
Fragmentació de la propietat
Dificultats de protecció de l’espai agrari en entorns periurbans

Iniciativa destacada a Catalunya: Llei Espais Agraris
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SISTEMES de TINENÇA UE, 2008-2018

País SAU en arrendament 
(%) Evolució 2008-2018

2008 2018 2008=100
Slovakia 96.3% 89.8% 93.2 
Bulgaria 86.0% 86.2% 100.3 
France 86.2% 82.5% 95.7 
Malta 85.4% 79.7% 93.3 
Czech Republic 85.7% 74.4% 86.8 
Cyprus 67.3% 71.7% 106.6 
Belgium 74.7% 71.2% 95.3 
Romania 42.7% 65.8% 154.3 
Germany 69.3% 65.6% 94.7 
Estonia 57.8% 64.3% 111.4 
Hungary 67.0% 59.3% 88.6 
Sweden 52.6% 56.3% 107.0 
Greece 45.0% 55.3% 122.8 
Italy 38.4% 54.7% 142.2 
Luxembourg 49.0% 53.8% 109.9 
Croatia n.a. 50.7% n.a. 
Lithuania 57.1% 48.1% 84.2 
Latvia 44.6% 46.0% 103.0 
United Kingdom 41.3% 42.1% 101.9 
Spain 33.4% 41.3% 123.5 
Netherlands 43.2% 39.2% 90.8 
Finland 34.5% 38.2% 110.7 
Austria 29.0% 37.1% 128.2 
Denmark 28.7% 35.6% 124.3 
Slovenia 32.2% 33.7% 104.7 
Poland 30.2% 28.1% 93.0 
Portugal 31.3% 22.5% 72.1 
Ireland 18.0% 19.1% 106.0 
EU 52.4% 54.9% 104.7 
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MECANISMES d’INTERVENCIÓ

Instruments d’intervenció directa:
Concentració parcel·lària

Novetat a Espanya: Iniciatives de Gestió en Comú (Llei Estructures Agràries
C. Valenciana, 2019), promogudes per cooperatives

Drets d’adquisició preferent
A Espanya: veïns, arrendataris i agricultors professionals
A França (SAFER) i Eslovènia, també per a noves entrants

Ordres d’expropiació
Poc comunes, i reservades per a construcció d’infrastructures
Procés històric de reforma agrària a Irlanda

Noves entrants, no prioritzades generalment
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MECANISMES d’INTERVENCIÓ

Instruments d’intervenció indirecta: 
Exempció d’impostos en la transmissió de finques

També en alguns casos per a successors (no familiars) en partnerships
Impostos de successions i donacions

Risc d’inversió refugi en la terra

Instruments financers
PDR: Ajut a la incorporació
PDR: Inversió en actius físics
Crèdits públics associats a ajuts
Avals públics

Bancs de terres

Dificultats per a 
noves entrants
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3.2 Anàlisi de mercats de la terra



METODOLOGIA

Revisió de literatura

Anàlisi factors determinants en la configuración de mercats
de terres

Definició de tipologia de mercats de terres
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FUNCIONAMENT dels MERCATS de TERRA

Usos alternatius del sòl agrari
Desenvolupaments urbanístics
Construcció d’infrastructures
Projectes d’energia solar

Valor com a actiu financer
Predomini model d’empresa familiar

Transferències intra-familiars
Fragmentació de la propietat

Elevats costos de transacció
Dimensió reduïda de les parcel·les
Fragmentació de la propietat
Impostos
Informació escassa o no disponible

Renda bàsica PAC
Complement pensió

Dificultats per a 
noves entrants

PREU

OFERTA 

49

MOBILITAT 
(TRANSACCIONS) 



PREUS de la TERRA, UE

50

Estat membre Preu de la terra

(€ per hectàrea)

Regió amb preu 
més baix

(€ per hectàrea)

Regió amb preu 
més alt

(€ per hectàrea)
Bulgaria 5,011 1,017 6,938
Czechia 7,572 6,748 8,179
Denmark 17,690 14,614 25,757
Estonia 3,174 3,174 3,174
Ireland 27,457 22,361 28,711
Greece 12,750 6,008 55,515
Spain 13,023 6,769 133,863
France 6,020 2,530 12,620
Croatia 3,285 3,178 5,629
Italy 42,569 23,002 55,797
Latvia 3,856 3,856 3,856
Lithuania 3,890 2,504 4,061
Luxembourg 35,110 35,110 35,110
Hungary 4,632 2,944 5,284
Netherlands 70,320 52,925 104,281
Poland 10,318 5,756 14,166
Romania 4,904 3,841 5,718
Slovenia 18,460 15,167 36,359
Slovakia 3,432 2,402 4,162
Finland 8,380 5,987 9,508
Sweden 8,845 1,697 17,767
United Kingdom 23,155 18,210 32,345



ACTORS en els MERCATS de TERRA

Grans empreses i fons d’inversió

Descendents familiars
Agricultors professionals o no

Propietaris d’explotacions veïnes
Major disposició a pagar (economies d’escala,

menor cost marginal de producció ampliada)
ESP: Drets d’adquisició preferent!

Agricultors professionals establerts
Arrendataris
Altres agricultors professionals (ampliació)

ESP: Drets d’adquisició preferent!

Dificultats per a 
noves entrants
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TIPOLOGIA de MERCATS a nivell NUTS 3

52

Ruralitat (densitat)
Regions predominantment urbanes
Regions intermitges
Regions predominantment rurals

Distància
Regions intermitges
Regions rurals properes a ciutat
Regions rurals remotes

Prevalència zones de muntanya
>< 50%

Rati pagament bàsic PAC / arrendament mitjà
Qualitat institucional

Índex de qualitat de govern



TIPOLOGIA de MERCATS a nivell NUTS 3
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3.3 Identificació i anàlisi de pràctiques socials innovadores 
en l’accés a la terra



METODOLOGIA

Inventari de pràctiques via qüestionari
Aprofitament documentació prèvia A2L Network
64 pràctiques analitzades

Principalment: vinculades a sistemes agraris sostenibles
Focalitzades en accés per a noves entrants

14 països
Principalment: França, UK, Bèlgica, Alemanya, Espanya
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https://www.accesstoland.eu/


TIPOLOGIA de PRÀCTIQUES

Compres col·lectives de terra
FR: Terre de Liens, ALE: Kulturland, BEL: DeLandgenoten, UK: Soil
Association Land Trust, CAT: Coop57 (Can Bofill)
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TIPOLOGIA de PRÀCTIQUES

Fòrums i plataformes d’informació i intermediació per a la 
trobada i desenvolupament de relacions de confiança entre 
agricultors en retirada i noves entrants (bancs de terres, 
“matching events”…)

BEL: Terre en Vue, ALE: Kontaktforum Hofübergabe, ESP: Red Terrae, 
CAT: Terra Franca
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TIPOLOGIA de PRÀCTIQUES

Processos cooperatius de consolidació, agrupament i gestió
en comú de terres

ESP: IGC Coopego (Marina Alta)

58

Programes de formació i acompanyament per a noves entrants
UK: OrganicLea’s FarmStart, CAT: Escola de Pastors



TIPOLOGIA de PRÀCTIQUES

Pràctiques i mobilitzacions socials dirigides a la preservació de 
superfície agrària davant pressió urbanística i abandonament

ESP (València): Per l’Horta
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3.4 Desenvolupament de noves accions per a facilitar l’accés
a la terra

(en procés)



METODOLOGIA

IMPACTE EN LA 
REGENERACIÓ 

AGRÀRIA i  
RURAL

61

Intermediació 
agricultors en

retirada - joves

ACCIÓ

ANÀLISI de 
CONTEXT LOCAL i 

RELACIONS 
SOCIALS entre 

ACTORS

Agroecologia i 
conservació de 

la natura

Contextualització + Acció

A Catalunya:

1) Vall del Corb

2) Empordà
Gestió en comú 
propietaris de 
prats de dall



CONCLUSIONS TEMPTATIVES I 
APUNTS PER AL DEBAT 



CONCLUSIONS i APUNTS per al DEBAT (1)

Els joves (18-30) expressen una demanda potencial per al 
repoblament rural i el relleu en el sector agrari…

… però hi ha obstacles i dinàmiques que poden impedir a mig
termini la realització d’aquest potencial, especialment per als
nouvinguts a rural i les noves entrants al sector agrari:

Accés a la terra
Accés a capital financer
Accés a llocs de treball
Accés assequible a un habitatge de qualitat
Accés a serveis i equipaments públics i privats
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CONCLUSIONS i APUNTS per al DEBAT (2)

Cal ajustar mecanismes institucionals…

Priorització del suport públic a la regeneració rural en funció del grau
de ruralitat?

Municipis rurals propers a nuclis urbans vs municipis rurals remots?

Priorització del suport públic al relleu generacional agrari i rural en 
funció de l’edat i/o del capital disponible?

Joves (18-30) i/o no tan joves (30-50)?
Relleu familiar (facilitat accés) vs relleu extra-familiar (dificultats accés)?

Compra pública de terres?
Mobilització de fons públics locals (via IBI)?

Gravar més el desús i el mal estat de conservació de la terra?
Gravar més el desús i el mal estat de conservació d’habitatge?
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CONCLUSIONS i APUNTS per al DEBAT (3)

… i impulsar, reforçar i replicar pràctiques socials innovadores
i partenariats multi-actor a nivell local:

Mecanismes d’informació sobre els mercats locals de terra, habitatge, 
treball i capital financer

Censos, bancs de terres, plataformes digitals, xarxes socials...?
Mecanismes d’intermediació entre actors (oferta i demanda) 

Fòrums, trobades, “matching events”...?
Mecanismes d’adquisició i finançament col·lectiu/comunitari de terra
i habitatge

Avals socials, “crowdfundings”…?
Alternatives a la propietat en l’accés a la terra i habitatge

Partenariats / parceries
Arrendaments a llarg termini
Acords de custòdia?
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GRÀCIES PER L’ATENCIÓ!



Per saber-ne més i seguir-nos la pista…

Pàgina web del projecte: https://ruralization.eu/
Publicacions: https://ruralization.eu/deliverables-and-
project-publications/
Butlletí de notícies: https://ruralization.eu/contact/
Xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/RuralizationProject
Twitter: https://twitter.com/Ruralization_EU
Instagram: https://www.instagram.com/ruralization/
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCf0o5ql5W1TkIHGZrknL
qOg

Descripció projecte a la web XCN: 
https://xcn.cat/projecte/ruralization/
Contacte tècnics XCN: Miquel Correa (mcorrea@xcn.cat), 
Clara Blasco (cblasco@xcn.cat), Paula Puy (ppuy@xcn.cat) 
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Crèdits

Excepte on s’indica la font, les infografies, així com el contingut de la secció 1.1 estan extretes de
l’informe entregat a la CE per part de la Universitat de Turku, “D4.3 Inventory of future dreams
by the youth: technical report”, amb autoria: Kuhmonen, Ruuska, Skrzypczynski.
Excepte on s’indica la font, totes les infografies, així com el contingut de la secció 1.2 estan
extretes de l’informe entregat a la CE per part de la Universitat de Turku, “D4.1 Trend analysis:
technical report”, amb autoria: Kuhmonen, Ahlmeyer, Dolzblasz, Janc, Raczyk, Ruuska,
Skrzypczynski, Volgmann.
Excepte on s’indica la font, totes les infografies, així com el contingut de la secció 2.1 estan
extretes de l’informe entregat a la CE per part de la Universitat de Calàbria, “D5.1 Report on
analysis on rural newcomers, new entrants into farming and successors”, amb autoria: Kinsella,
Kovach, Megyesi, Sivini, Vitale.
Excepte on s’indica la font, totes les infografies, així com el contingut de la secció 3.1 estan
extretes de l’informe entregat a la CE per part de la Universitat Tecnològica de Delft, “D6.3
Technical Report on Quantitative Analysis of Land Holdings and Land Market Trends”, amb
autoria: Korthals Altes.
Excepte on s’indica la font, totes les infografies, així com el contingut de la secció 3.2 estan
extretes de l’informe entregat a la CE per part de la Universitat Tecnològica de Delft, “D6.2
Report on Legal and Policy Arrangements in 28 Member States”, amb autoria: Korthals Altes, de
Wolff.
Excepte on s’indica la font, totes les infografies, així com el contingut de la secció 3.3 estan
extretes de l’informe entregat a la CE per part de Terre de Liens, “D6.1 Innovative Land Practices
for an agricultural transition and rural regeneration”, amb autoria: Loveluck, Martin-Prével,
Rioufol, Farrell, Murtagh, Graham, Swade, Blasco.
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Reconeixement – Compartir Igual 4.0 Internacional 
(CC BY-SA 4.0) 
Sou lliure de:

•Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format
•Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol

finalitat, fins i tot comercial.

Amb els termes següents:
•Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la 

llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una
manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu. 

•Compartir Igual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres
creacions amb la mateixa llicència que l'obra original. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca

