
Informa't al
T ERRES
BANCde

Serra
96 168 84 04

o per mail

bancodetierras@serra.es

Per una reactivació  
agrària sostenible

Si vols formar part del banc
de terres dona'ns les dades
i ens ficarem en contacte

Nom i cognoms  

Dni

Data de naixement  

Adreça

Localitat 

Província i C.P  

Telèfon mòbil  

Correu electrònic

Vull rebre novetats del Banc de terres de Serra

Signatura

En compliment d'Art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, sobre 

Protecció de Dades de caràcter personal, les dades emplenades 

en aquesta autorització seran tractades per a incloure-les en els 

fitxers de l'Ajuntament de Serra. Vosté pot exercitar els drets 

d'accés, rectificacions, cancel·lació i oposició de les seues dades, 

sol·licitant-ho per Correu electrònic en: registro@serra.es

mailto:bancodetierras@serra.es
mailto:registro@serra.es


Tinc terres i vull cedir-les al
Banc de terres (BT)

Les propietàries i propietaris podran  
incorporar les seues terres al banc de  
forma GRATUÏTA i VOLUNTÀRIA. Seguiran  
sent propietaris, amb els mateixos drets i  
obligacions. El BT, mediarà entre les 
persones que facen la cessió d'ús.

QUINS SERVEIS OFEREIX  
EL BANCDE TERRES (BT)?

Recuperació del cultiu del
cirerer,  la llimera i diferents
varietats hortícoles

Les persones inscrites en el BT, es  
consideraran col·laboradores del  
projecte i podran accedir als programes  
de recuperació de varietats tradicionals  
de Serra que volem impulsar des  
d'aquest projecte.

VULL ADREÇAR-ME A TU

Benvolgut veïnat de Serra,

Des de l'ajuntament volem comunicar-
vos la posada en marxa del Banc de
Terres de Serra que naix amb la intenció
de posar en producció els camps que
actualment es troben en un clar procés
de retrocés productiu.

Anirem pas a pas, amb una primera etapa  
per les hortes de Ria i Toixima i si la  
iniciativa té recorregut, continuarem per  
tot el terme municipal amb la intenció de
reactivar l'agricultura i posar la terra en
mans del veïnat o persones que tinguen
interés en practicar l'agricultura a Serra.

Tractarem també, de recuperar el cultiu  
del cirerer i la llimera, així com les
oliveres en aquelles zones on millor
puguen  funcionar des del punt de vista  
agronòmic plantejant diferents accions
per tractar de recuperar els nostres
cultius tradicionals.

Esperem comptar amb la vostra
col·laboració,

Atentament

Alicia Tusón

Alcaldessa de Serra

Vull millorar la meua explotació

També atendrem les necessitats de les  
llauradores i llauradors que actualment 
estiguen practicant l'agricultura. Estem
treballant en condicionar les
infraestructures per poder facilitar  
l'activitat agrària actual.

Necessite terres

Es podrà consultar en tot moment
quines finques estan disponibles
per a la cessió d’ús posant-se en
contacte amb l'Ajuntament.


