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Entrevista
Arnau Vilaseca

«Sempre he tingut clar
que volia tornar a Prades, i
quan es va jubilar el meu pare

Impulsor del projecte Torna Terra. Aquest jove pagès
de la Molsosa ha engegat una iniciativa que vol oferir
productes de proximitat, ecològics i amb un alt valor social
que diferencia el projecte de la resta i el fa singular.

vaig tornar per fer de pagès»

«La qualitat del
producte ecològic
i de proximitat
no ha d’encarir-ne
el preu final»

varietats locals»

«Torna Terra pretén fer
reviure espais que ara són
erms i abandonats i recuperar

 Vilaseca valora «la recuperació d’espais

ara erms i als quals retornem la vida»
Ricard Monsó

niciativa social Gedi, que gestiona
centres d’acollida de menors.

SOLSONA

Què el va impulsar a tornar a
pagès?
R Vaig néixer a Prades i sempre he
tingut clar que el meu futur era tornar a casa. Quan el meu pare es va
jubilar, vaig considerar que era el
moment de fer-me càrrec de l’explotació forestal i ramadera (en el
meu cas, conills) i aproﬁtar els
meus coneixements per fer quelcom nou, amb sentit.
P ... i aquest mes de juliol passat
va presentar Torna Terra.
R Sí. Es tracta d’un projecte que
vol oferir productes agroalimentaris amb un alt valor social. Torna Terra pretén recuperar espais
que ara són erms i abandonats i
P

«L’agricultura és la professió del
savi, la més adequada al senzill, l’ocupació més digna per a tot home
lliure». Aquesta sentència de Ciceró encapçala la pàgina web de
Torna Terra i resum de manera força exacta les intencions d’Arnau Vilaseca, el jove pagès impulsor d’aquest projecte que vol potenciar el
cultiu i consum de productes ecològics, però amb uns valors socials
que el diferencien de la resta.
Vilaseca té 34 anys i és veí de
Prades de la Molsosa, on va néixer
i on ha retornat després de vuit
anys a Barcelona, on va treballar a
la gerència de la cooperativa d’i-

Arnau Vilaseca aposta per una agricultura ecològica i de proximitat

transformar-los en llocs actius i
amb valor social. És a dir, el pagès
recupera un espai, el fa productiu
i el certiﬁca com a ecològic.
P Què aconsegueixen amb això?
R Per una banda, recuperem la toponímia (la certiﬁcació de cada
producte especiﬁca el nom de
l’hort on s’ha collit) i també la
cultura oral de cada indret, com
costums i maneres de fer. Per l’altra banda, retornem varietats de
productes locals que ja no es cultiven. I, ﬁnalment, oferim productes ecològics i de qualitat en
una distribució de proximitat en
botigues de barri que, a més a
més, potencia l’economia local.
També cal destacar que els prin-

cipals proveïdors del projecte són
empreses formades per treballadors amb risc d’exclusió social o bé
cooperatives socialment responsables (un exemple és l’etiquetatge, que va a càrrec dels treballadors
d’Amisol).
P Vostè ha engegat Torna Terra,
però quin recolzament té?
R L’associació l’Era (Espai de Recursos Agroecològics) ens facilita
les llavors i assessorament tècnic
pel que fa a les diverses varietats i
les seves característiques. Es tracta d’un beneﬁci mutu, ja que després nosaltres multipliquem
aquestes llavors i els informem
sobre l’evolució de cada varietat
que cultivem. Per un altre costat,

la cooperativa l’Arada, que coneix
molt bé el territori i les xarxes de
cada zona i desenvolupa projectes
d’integració paisatgística, ens ajuda a integrar al territori d’una manera raonable els cultius que hem
recuperat. I Mengem Bages s’ocupa de distribuir els productes
mitjançant les seves botigues de
barri i la seva pàgina web i, a més
a més, ens ajuda a planiﬁcar les
produccions futures en funció de
la demanda.
P En què es diferencia Torna
Terra de la resta de produccions
ecològiques?
R Hi ha molts cultius ecològics,
però no amb els nostres valors
socials. La nostra idea és treballar
en xarxa en petites produccions, ja
que tenim molt clar que no volem
gestionar excedents; però també
creiem que aquest funcionament
no ha d’encarir el preu ﬁnal del
producte, que ha de ser accessible
a les persones, en comptes d’un
aliment de luxe. El projecte també
té una part romàntica, que és la de
tornar la vida a un espai que l’havia perdut.
P Pel que fa al seu cas, quin espai
i quines varietats ha recuperat?
R He recuperat l’hort de la Bassa
del Coll, a Prades de la Molsosa, i
l’any vinent recuperaré l’hort de la
Ratera, al mateix indret. I pel que
fa als productes, he plantat dues
varietats de ceba, dues d’enciam
(una ha funcionat bé i l’altra no es
pot comercialitzar perquè cal menjar-la després de collir-la) i tres de
tomàquet.

