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E D I T O R I A L

Sumari

Un projecte obert

E

l Parc Agrari del Baix
Llobregat i el Consorci que
ha de gestionar les línies
d’actuació i els recursos volen
néixer com a un projecte obert
on hi tinguin cabuda les entitats
i la gent que amb les seves propostes creguin en el progrés
econòmic i social de l’agricultura
i dels pagesos de la vall baixa i el
delta del Llobregat.
Com tota activitat a la vida,
sempre cal algú que prengui la
iniciativa i faci propostes d’actuació. És així com a l’inici de 1996, i
davant les protestes dels pagesos
contra els robatoris, negades,
expropiacions i la sobrepoblació
d’aus, entre d’altres queixes, la
Diputació de Barcelona, el
Consell Comarcal del Baix
Llobregat i la Unió de Pagesos
varen proposar a la Unió Europea

un projecte per a l’estudi de propostes que ajudessin a pal·liar els
danys a les empreses agràries que
ocasionava el fet de tenir una
zona agrícola periurbana envoltada per ciutats i zones industrials.
Quan, finalment, la Unió
Europea va acceptar la proposta
de redactar el projecte, les entitats promotores en varen informar a totes les entitats econòmiques i socials del sector agrari de
la vall baixa i el delta, així com a
la Generalitat i als ajuntaments.
Algunes entitats respongueren
a la demanda dels tres promotors
per tal que aportessin idees i iniciatives i, també que concretessin
actuacions. És a partir dels suggeriments d’aquestes entitats i
persones que serà possible endegar, properament, les proves
pilot.
No obstant aquestes propostes en positiu, hi ha hagut altres
reaccions clarament en contra
del projecte, arribant-se fins i tot
a recollir firmes utilitzant arguments que res tenen a veure
amb els objectius del Parc.
Amb la intoxicació informativa
contra el projecte s’ha volgut
potenciar un recel envers el Parc
Agrari, fent córrer suposicions
sobre allò que aquest comportarà, quan en realitat el projecte

s’està elaborant i té encara
aspectes importants per definir.
Sovint hem detectat, a les
nombroses xerrades i presentacions que hem fet del projecte
de Parc Agrari que, pel tipus
d’intervencions que els pagesos
feien a la finalització d’aquestes
xerrades, hi havia un gran confusionisme tant en allò referent als
conceptes més elementals com
en el fet que ens atribuïssin idees
i expressions que mai han estat
ni pensades ni escrites per cap
de les tres entitats promotores.
És per això que hem volgut
recollir en aquesta revista una
mostra de les nombroses preguntes que ens han anat fent al
llarg d’aquests mesos. Amb la
voluntat d’intentar aclarir dubtes
hem contestat al llarg ventall de
qüestions.
D’altra banda, volem recordar
que les tres entitats promotores
sempre han tingut obertes les
portes per atendre i contestar
les preguntes i els suggeriments,
així com el fet que sempre hem
estat també disposats, i no podia
ser de cap altra manera, a dialogar i col·laborar amb totes aquelles organitzacions i persones
que desitgin la prosperitat de l’agricultura i dels pagesos d’aquestes terres.
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Què és, i per què,
el Parc Agrari del Baix Llobregat

?

Què és
● El

Parc Agrari del Baix
Llobregat és un projecte,
una proposta, per dinamitzar les empreses agràries de
la vall baixa i el delta del
Llobregat.
● El Parc Agrari s’ubicaria a les
zones qualificades com agrícoles pel Pla General
Metropolità vigent i que
coincideixen, en una gran
part, amb la proposta que la
Generalitat fa del futur Pla
Territorial Metropolità de
Barcelona.
● La Unió Europea va atorgar
recursos, dintre del programa LIFE-Entorn 1996, per a
la redacció del projecte
d’un Parc Agrari i l’execució de proves pilot.
● A Europa hi ha diverses
iniciatives per tractar la problemàtica de zones agrícoles
periurbanes. A França està
en funcionament la “Carta
agrícola d’Aubagne”, al costat de Marsella, i la “Y” de
Grenoble, una experiència
de desenvolupa-

ment d’una agricultura
periurbana de muntanya,
entre altres. A Itàlia els
exemples més coneguts són
el “Parco Agrícola de Milano
Sud” i el “Parco Agrícola de
Palermo”.

?

Per què

● En els darrers anys, aquest

espai agrari ha sofert un
deteriorament manifest,
sovint denunciat pel sector
agrari, a causa de la pressió
humana, urbanística i de
les zones naturals properes
que s’ha concretat en robatoris a les collites, trànsit
indiscriminat, contaminació, sobrepoblament d’ocells, etc.
● Aquestes circumstàncies
han fet que les empreses
agràries ubicades dintre
de la vall baixa i el delta
patissin uns condicionants
negatius que les feien perdre competitivitat enfront
d’altres empreses agràries
de la resta de Catalunya i
l’estat.

● Davant de la realitat que

representava el fet que
aquesta zona tingués,
actualment, una qualificació
agrària, i ja que les perspectives, per part dels organismes competents, eren que
continués sent agrícola en
una gran part, es va decidir
impulsar un projecte per tal
de trobar solucions als problemes, tot redactant un Pla
de Desenvolupament i un
Pla Especial que marquessin
les línies per donar suport a

3

les empreses, els productes i
les infraestructures agràries
de la zona.
● Per tal de canalitzar els recursos econòmics per dur a
terme les propostes del Pla
de Desenvolupament i el Pla
Especial calia la creació d’un
consorci format, inicialment,
per les entitats promotores
del projecte, on hi tingués
cabuda l’administració local i
amb la participació de les
entitats econòmiques i
socials del sector agrari de la
vall baixa i el delta.
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Preguntes sobre el Parc Agrari

?

En el decurs de reunions i converses amb pagesos
sobre el Parc Agrari del Baix Llobregat, s'han fet nombroses preguntes a les entitats promotores, a les quals
s'ha donat resposta d'una forma directa en el mateix
moment de la reunió.

Tot i així, creiem que aquestes preguntes també se les
fan encara altres pagesos i per això hem cregut necessari d'exposar-les en aquesta revista. Es per això que en
aquestes pàgines contestem al recull de preguntes més
significatives.

1

5

Per què s'ha de fer un Parc Agrari si aviat
no quedarà terra?

El Parc Agrari quedarà per sempre més?

Actualment es cultiven al delta i a la vall baixa unes
3.500 ha., de les quals 2.700 ha. estan qualificades com a
agrícoles en el pla urbanístic vigent. Amb aquestes xifres
sembla clar que encara hi haurà terra agrícola durant uns
quants anys.

2

Fins que les administracions competents ho vulguin i quedi
encara terreny qualificat com agrícola.

6

Amb el Parc Agrari la propietat de les meves
terres estarà limitada o condicionada?

El Parc Agrari no ha d'intervenir ni en el règim de la propietat de les terres ni en la capacitat d'expansió de les
explotacions agràries.

Per què s'ha de fer un Parc Agrari si gairebé
no queden pagesos i la majoria són grans?

És cert que s’ha reduït el nombre de pagesos però també
ho ha fet la superfície cultivable. Tot i així, encara hi ha
força pagesos professionals que cada dia han de fer anar
endavant la seva explotació agrícola enmig de tots els problemes d'aquesta zona. Justament per això aquests pagesos necessiten que es millorin les condicions per fer la seva
feina mentre facin de pagès.
També s'ha de tenir en compte que cada vegada augmenta el percentatge de terra que es cultiva a temps parcial.

3

Quan es faci el Parc Agrari, canviarà la
qualificació urbanística de les zones
agrícoles que hi quedaran incloses?

7

Si necessito més terres, podré comprar-les
o arrendar-les?

La iniciativa privada ha de ser el motor que mogui les transaccions entre els propietaris, per tant, si un propietari o un arrendatari necessita més terres, i n’hi ha al mercat, podrà fer-ho de
la mateixa manera que es fa avui dia. Si de cas, el Parc Agrari
hauria d'ajudar a vendre i comprar als qui desitgin fer-ho.

8

L'existència del Parc farà que
les expropiacions es paguin menys?

El Pla Especial del Parc Agrari s'ha de fer respectant estrictament el Pla General Metropolità vigent. Només la Generalitat,
mitjançant la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, té competència per modificar les qualificacions urbanístiques, tot i
que els ajuntaments poden proposar modificacions.

4

Si es fa el Parc Agrari, això impedirà futures
requalificacions de les actuals zones agrícoles?

La planificació urbanística concreta el model de territori que
la societat, mitjançant els seus representants polítics, determina que vol tenir quan periòdicament es revisen els plans
d'ordenació urbanística. Això vol dir que la modificació de
les qualificacions agrícoles és possible quan l’administració
competent ho decideixi. La competència de modificar les
qualificacions urbanístiques és de la Generalitat de
Catalunya, tot i que l'Ajuntament ho pot proposar.

4

Al contrari. El preu que paguen per expropiar depèn de la
situació, dels conreus, de les característiques de les explotacions i del dany que fan a les finques. Si aquestes finques
estan dintre d'un Parc Agrari adquireixen una qualitat especial suplementària que li ve donada pel fet de tenir més serveis i millors infraestructures.
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14

El Parc podrà imposar als pagesos els cultius
que han de fer o els adobs o fitosanitaris
que han d'aplicar?

El pagès podrà vendre a qui més li pagui?

El propietari d'un terreny, sigui pagès o no, sempre pot vendre a qui vulgui i, per descomptat, a qui més li pagui.

No. En cap moment s'ha pensat en una cosa semblant ni
legalment és possible.

10

Què passarà amb la terra del pagès
que vol plegar?

15

Què és el Pla Especial del Parc Agrari?

En l'actualitat, si un pagès vol plegar no hi ha cap organisme que es preocupi del problema que representa tenir un
patrimoni estancat. El Parc Agrari haurà de preveure el fet
de buscar mecanismes per relacionar demandes i ofertes i
estimular el funcionament del mercat.

És l'instrument necessari per donar coherència global a
totes les actuacions que tenen implicacions urbanístiques
(camins, infraestructures, construccions, etc.)

16

Quins temes tocarà el Pla Especial?

11

El Parc busca tenir el màxim de terrenys
en propietat?

Fonamentalment els temes que afectin el desplegament de
les activitats agràries (millora de camins, de les xarxes de
drenatge, facilitar les construccions i equipaments al servei
de l'agricultura, etc.)

El Parc Agrari no té cap interès en tenir terrenys en propietat. Solament tindrà els estrictament necessaris i els que les
administracions li cedeixin per impulsar serveis que afavoreixin les empreses agràries.

12

Hauré de pagar pel fet d'estar dins el Parc?

No. Això no té cap fonament legal, ni es pot fer, amb els
estatuts del Consorci del Parc Agrari a la mà.

13

Això del Parc Agrari és una manera d’aconseguir que les zones agrícoles siguin per a tothom, com un si fos un Parc Natural on s'hi
pugui passejar i on els ocells hi puguin criar?

17

El Pla Especial canviarà les qualificacions
urbanístiques?

El Parc Agrari ha de millorar les condicions perquè les explotacions agrícoles siguin més viables. Això vol dir que s'han
de limitar les interferències negatives que es puguin produir
per les activitats de lleure ciutadà. Aquets usos han de localitzar-se en indrets específics. No cal dir que els ocells han
de criar en el seu lloc i no en els camps.

Tal com dèiem a la tercera pregunta, el Pla Especial del Parc
Agrari s'ha de fer respectant estrictament el Pla General
Metropolità vigent, ja que és un desenvolupament d'aquest,
tal i com ho preveu la mateixa normativa actual del Pla
General Metropolità. Només la Generalitat, mitjançant la
Comissió d'Urbanisme de Catalunya, té competència per
modificar les qualificacions urbanístiques.

18

El Pla Especial declararà "sistema"
les zones agrícoles?

No, el Pla Especial no està introduint la qualificació de "sistemes" degut al fet que respecta estrictament les qualificacions vigents.

5
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24

Què és això del programa LIFE?

Qué ès el pla de desenvolupament?

El "Programa LIFE" consisteix en uns ajuts que dóna la Unió
Europea per realitzar projectes que ajudin a millorar l'entorn en el qual vivim. Hi ha tres classes de Programes LIFE:
a) el LIFE Entorn, l'objectiu del qual és el de promoure
accions demostratives i d'innovació tècnica a les indústries
i a les entitats locals i comunitàries; b) el LIFE Natura, destinat a la conservació de la flora i la fauna salvatges; i c) el
LIFE tercers països, orientat a assistir tècnicament en els
dos temes anteriors països que no són de la Unió Europea.
El projecte Life Parc Agrari del Baix Llobregat és dins del LIFE
Entorn, de la mateixa manera que hi són altres projectes
LIFE espanyols promoguts per organitzacions agràries, ajuntaments, empreses, etc.

20

Aquest programa LIFE és el mateix que el de
l'ós del Pirineu?

No. El programa LIFE de l'ós del Pirineu pertany al LIFE
Natura.

És el conjunt de línies d'actuació en temes diversos que
constitueixen el marc de referència per a les actuacions que
s’hauran de realitzar en el Parc Agrari.
El pla de desenvolupament, que s'està redactant, és, juntament amb el pla especial, el que determinarà com ha de ser
i per a què ha de servir el Parc Agrari. Abans d'estar fets
aquests dos documents el contingut del Parc agrari és una
declaració d'objectius generals.

25

El Pla de desenvolupament comportarà
obligacions als pagesos?

No. Les actuacions aniran orientades als seveis de les zones
agrícoles i a la promoció econòmica, a la qual s'hi pot acollir qui vulgui en l'actuació que li convingui.

26

I la Generalitat què en diu de tot això?

21

Em podré guanyar més bé la vida? Com
aconseguiré fer més bons preus?

La crisi dels preus agraris hortofrutícoles de la zona ve donada, principalment, per la forta competència dels productes
que arriben de lluny i a preus de venda molt barats. El Parc
ha d'ajudar a les empreses i, per tant, als pagesos de la vall
baixa i el delta, donant suport a les iniciatives empresarials,
millorant la qualitat dels serveis i promocionant els productes
de la zona als consumidors per tal que aquestes terres tornin
a recuperar aquella "renda de situació" que fa anys afavoria
tant les empreses agràries del Baix Llobregat.

La Generalitat està informada periòdicament de tots els
passos que es donen. Les entitats promotores del Programa
LIFE es reuneixen tant amb el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca com amb el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, que fan el seguiment dels treballs.

27

Què és això del Consorci?

És l'entitat que es crea a partir d'altres per gestionar el futur
Parc Agrari. Les seves funcions estan determinades pels
seus estatuts i el seu règim administratiu i econòmic és el
que s’aplica per a les administracions locals.

22

En què notaré els avantatges
del Parc Agrari?

Fonamentalment en la millora dels serveis públics i en el
suport a les iniciatives privades de les empreses i agrupacions d’agricultors.

23

Per estar dins el Parc Agrari els pagesos
tindrem subvencions?

Pel sol fet d'estar dins el Parc Agrari, no. Ara bé, el Parc
Agrari serà un element importantíssim per cercar ajuts per
a les empreses agràries. De la mateixa manera, al estar
incorporats al Consorci la Diputació, el Consell Comarcal i
els ajuntaments, es podrà accedir a ajuts europeus per a
infraestructures i serveis generals.

6

28

Com estarem representats els pagesos
en el Consorci?

En el consell plenari, que és el màxim òrgan decisori, la
Unió de Pagesos hi tindrà tres membres, igual que les entitats promotores. També podran pertànyer al ple els representants de les organitzacions professionals agràries que
s'integrin al Consorci.
A més, hi haurà el Consell Agrari com a òrgan d'assessorament, en el qual hi estaran representades les entitats de
diversos tipus relacionades amb l'agricultura i la ramaderia
presents en l'àmbit territorial del Consorci.
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31

Per què en l'òrgan gestor del Parc
hi han de ser els ajuntaments, si moltes
vegades han actuat sense tenir-nos en
compte o en contra nostra?

Si el Programa LIFE de Parc Agrari
acaba cap a final d’any,
per què s'ha fet ara el Consorci?

Els ajuntaments són els titulars d'infraestructures i serveis
públics de les zones agrícoles. Tenen, a més, competències
en determinades matèries urbanístiques, ambientals i de
seguretat, així com de promoció econòmica.
El Consorci no pot actuar en un municipi sense el vistiplau
del seu ajuntament. És, doncs, lògic que els ajuntaments de
l'àmbit del Parc Agrari estiguin adherits al Consorci.

La constitució d'un Consorci com aquest comporta un procés administratiu llarg. Efectivament, cap a final d'any el
programa LIFE de Parc Agrari haurà arribat a concretar el
projecte del que ha de ser el Parc Agrari. Les entitats promotores van considerar que el projecte es feia per aplicarse i no per quedar com a proposta. Per això s'ha iniciat ja el
procés de constitució del Consorci, perquè quan acabi el
LIFE hi hagi a punt l'instrument per desenvolupar-lo amb un
pressupost per a aquest mateix 1998.

30

Com és que els representants dels pagesos
estaran en minoria davant les administracions?

El Consorci tindrà naturalesa d'administració pública, els seus
recursos econòmics sortiran de les aportacions de les administracions públiques i les seves activitats es realitzaran en els
àmbits competencials de les administracions públiques.
És a dir, el Consorci aplega administracions públiques per
gestionar conjuntament amb més recursos i coordinació les
seves competències en l'àmbit agrari, i en aquesta gestió
obren la porta a la participació dels representants dels
pagesos.

31

El Consorci podrà imposar pagaments
obligatoris als pagesos o propietaris
de terrenys del Parc?

El Consorci realitza un Pla de Gestió i Desenvolupament
Agrari on proposarà un seguit d'accions i serveis per millorar l'activitat agrària de la zona. Per posar en pràctica
aquests serveis s'elaborarà un pressupost i el Consorci assumirà el pagament dels serveis prioritaris. No hi haurà cap
cobrament imposat dels serveis.

33

Què ens demanaran a canvi per tot el que
diuen que faran?

Si hi ha unes zones qualificades com a agrícoles, l'administració pública té l’obligació de vetllar perquè puguin realitzar la
seva funció en el territori. És per això que l'administració ha
de procurar que els serveis funcionin, evitar les activitats o
usos del territori agrari que interfereixen en l'activitat agrícola
i fomentar en el sector agrari iniciatives de millora de les
estructures de suport a la producció o comercialització.
En aquestes actuacions de foment, el Consorci donarà suport
a les propostes dels agricultors o entitats que voluntariament
ho demanin. No s'obligarà a ningú a fer res que no vulgui fer.

34

Les subvencions que puguem obtenir els
pagesos d'altres administracions aniran a
parar al Consorci?

No. De cap de les maneres el Consorci no té intenció de quedar-se cap subvenció destinada als pagesos, ja que ni vol ni
podria (cal recordar que les subvencions són intransferibles,
fora que els pagesos les deleguin expressament a qui vulguin).
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Els orígens del Canal de la Infanta

T

enim notícia que, al
segle XII, gràcies a una
cessió reial, hi havia
dotze moles de molins instal.lades a una presa d’aigua
del Llobregat que anava del
Papiol a Molins de Rei.
Aquesta desviació del riu per
accionar les moles és el precedent del que serà el canal
de l’esquerra, més conegut
com a Canal de la Infanta.
A l’inici del segle XIX, quan
els terratinents de la riba
esquerra projectaren la construcció d’un canal, existien
dues preses que feien funcionar els molins de Molins de
Rei i tornaven l’aigua al riu
poc després del pont.
Acabada la Guerra del
Francès (1808-1814), els
grans propietaris de la riba
esquerra intentaren realitzar
el projecte il·lustrat de construir un canal de regadiu. El
nou marc legislatiu liberal sorgit durant la

guerra suprimia la concessió
reial per a la utilització de l’aigua. El retorn de Ferran VIIè
anul·là aquesta mesura, però
el maig de 1816 es promulgà
un decret que suprimia l’
exclusivitat de la Corona en la
construcció
de
canals.
Acollint-se a aquest decret,
els grans propietaris de la riba
esquerra, barcelonins o veïns
de Molins de Rei, Santa Creu
d’Olorda, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí,
Cornellà, Hospitalet i Sants,
varen presentar un projecte
per aprofitar les aigües de les
sèquies medievals de Molins
de Rei. S’aprovà el setembre
de 1817 i el mateix mes s’iniciaven les obres.
Al llibre d’Actes de la Junta
del Canal s’indica que a mitjan 1819 una part de la xarxa
de sèquies secundàries i el
tram de canal entre Can
Borràs (L’Hospitalet) i el mar
estaven per acabar.

El dia de la inauguració l’aigua va arribar només fins al
torrent de Can Borràs, però
calia avançar la inauguració
per vèncer recels diversos.
Sembla que l’ambient de desconfiança fou la causa directa
que el director de l’obra, en
Tomàs Soler, amb el suport
del General Castaños, decidís
obrir les comportes per donar
constància de la feina ben
feta, quan l’obra encara no
estava del tot acabada.

La Infanta
substitueix al General
A mitjan maig de 1819 la
Infanta Dª Luisa Carlota de
Borbón es trobava a
Barcelona, fet que fou aprofitat per sol·licitar-li que aixequés les comportes. La inauguració se celebrà el 21 de
maig amb un acte d’afirmació borbònica. L’aixecament
de les comportes tenia per
objectiu dissipar els recels
existents

Casa del canal
a Molins de Rei

8

entre els propietaris que
havien pagat els repartiments especials per a la construcció del canal i els morosos. El Canal havia de rebre el
nom de General Castaños,
en agraïment al qui fou el
seu defensor i protector, que
era el Capità General de
Catalunya. El canvi de nom
es decidí en el darrer
moment a causa de la
presència de la Infanta.
El decret de 1816, al qual
s’acolliren els promotors del
Canal, pot induir a l’error de
pensar que l’exèrcit va ser mà
d’obra gratuïta en la construcció quan diu “para aliviar
el coste de las obras, no desviar al labrador de las ocupaciones de la agricultura,
endurecer al soldado con un
moderado trabajo, libertarle
de los estragos del ocio y
darle un interés individual en
estas empresas con economia del Real Erario, dispondré que la tropa se emplee
en sus trabajos bajo los convenientes arreglos que deben
preceder al efecto”. Aquesta
declaració de bones intencions era fruit de la consciència que tenia l’Estat de
la incapacitat per finançar
infraestructura social, que a
països veïns es realitzava
amb diners públics. A més, la
Corona renunciava al dret
d’aigües si la iniciativa privada la suplia en la creació de
capital social. La consulta del
llibre d’actes de la Junta del
Canal indica que ni la mà
d’obra fou gratuïta ni la
Corona renuncià al domini
de les aigües. L’any 1824
l’Estat es retractà de la cessió
del domini de l’aigua i sabem
–gràcies a les dades de
l’Arxiu del Canal– que les
despeses de construcció
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foren assumides pels propietaris de la zona amb repartiments proporcionals i préstecs privats.

El finançament
Els propietaris beneficiats
avançaren un duro per mujada
i mes durant la construcció. El
març de 1820 el cost superava
llargament la quantitat inicialment prevista: tres milions de
rals. El cost total un cop finalitzada l’obra fou d’uns 72,5
duros per hectàrea regada,
que, sumats als interessos dels
préstecs significa un capital de
4.350.000 duros.
Al llibre d’actes no s’esmenta l’exèrcit en la construcció
del canal, com preveia el
decret de 1816. Els conceptes
“destajos” (29%) i “albañil”
(43%) són els que més encariren l’obra, seguits de “mampostería”, materials diversos i
indemnitzacions de terrenys.
Sembla que el rei no va complir la promesa de posar a disposició soldats per als treballs.
La mà d’obra fou pagada pels
propietaris de la riba esquerra.
Els terratinents se sentien
enganyats, sobretot si recordem que a final del segle XVIII
s’ havia construït la nova carretera i el pont sobre el Llobregat
sota les ordres de l’exèrcit i
amb mà d’obra de treballs
forçats de presos, i que, als
països veïns, les obres d’infraestructura com els canals eren
responsabilitat de l’Estat.
Els problemes de finançament foren resolts amb préstecs personals: el mateix Capità
General F. X. Castaños, defensor ferm del canal, va deixar
diners en moments d’extrema
necessitat de liquiditat.

La construcció
Les dificultats tècniques foren
vençudes gràcies a la tossu-

deria i voluntat de Tomàs
Soler, el seu director. La construcció avançava malgrat el
boicot que es detectà quan
de nit s’arrencaven piquetes
anivelladores del terreny.
S’acusava l’obra de ser poc
consistent i també denunciaven que algunes obres portaven el segell del benefici personal d’algun terratinent.
La combinació de problemes econòmics i tècnics feia
difícil l’acabament de l’obra.
Els propietaris als qui no arribava l’aigua i que es malfiaven de la solidesa del canal
engrossien les files dels morosos i això feia que la Junta
s’endeutés encara més. El
març de 1820 el conflicte va
esclatar obertament: un grup
de propietaris va presentar un
recurs al General Castaños.
Els signants denunciaven
diversos greuges: abusos i
arbitrarietats en el cobrament
de les quotes –establertes
sense conèixer amb exactitud
les mujades de cada propietari–, cost excessiu de l’obra
–que depassava el pressupost
previst inicialment–, poca solidesa d’alguns trams de la
construcció i desviaments
d’aigua realitzats en benefici
d’algun propietari.
De l’anàlisi dels signants
se’n poden fer diverses
deduccions: la primera és
que el recurs no era únicament un enfrontament entre
grans i petits propietaris o
entre propietaris veïns i barcelonins; en segon lloc, la
major presència de propietaris veïns dels pobles on el
canal ja estava construït fa
pensar que aquests creien
que havien pagat més que
els propietaris de l’Hospitalet
i Sants, majoritàriament
grans propietaris barcelonins;
en tercer lloc, algunes absències notables entre els signants de Castellbell indiquen

9

El canal rega les hortes del marge esquerre.

que el recurs anava dirigit a
denunciar el tracte de favor
que havien rebut, ja fos mitjançant les conduccions d’aigua subterrània als jardins
del Marquès o bé per haver
pagat menys del que els
corresponia.

La transformació
agrícola
El canal permeté una intensificació agrícola gràcies a l’extensió del regadiu, però ben
aviat fou utilitzat amb una
finalitat industrial amb la instal·lació de molins que aprofitaven els desnivells, fet que va
ajudar a la Junta a retornar els
préstecs privats. Un cop resolt
el problema del finançament,
el regadiu de la riba esquerra
del Llobregat fou el més barat
de tot l’estat perquè els propietaris pagaven un cens fix a
la Junta per hectàrea regada i
no per aigua consumida com
era habitual.
En alguns termes l’expansió
del regadiu fou extraordinària, com a Cornellà, on més
del 50% del sòl conreat era
regadiu a mitjan segle XIX, o
a Molins de Rei, on totes les
terres del pla s’havien transformat en regadiu (30% del
sòl agrari). Les rotacions com-

plexes fruiters-hortalisses,
hortalisses-cànem-cereals es
generalitzaren, de manera
que la producció i la productivitat agrícoles de la riba
esquerra augmentaren. Els
conreus més beneficiats foren
el cànem, el blat de moro i les
hortalisses, que necessitaven
molta aigua. El canal regularitzà la producció d’altres
conreus que quedaren lliures
de les sequeres pròpies de l’àrea mediterrània: cereals,
farratges, llegums i fruiters.
La fesomia del Baix
Llobregat com a dinàmica
comarca agrícola no s’hauria
donat sense la generalització
del regadiu, del qual en fou
capdavanter el Canal de la
Infanta. El Canal de la Dreta,
que s’intentà construir durant
els mateixos anys, fracassà. La
riba dreta no comptà amb
possibilitats de regadiu semblants als de la riba esquerra
fins a final del segle XIX.
El Canal de la Infanta, amb
un cabal d’origen de 4200
litres, acabà regant més de
3000 hectàrees de terra de la
riba esquerra al llarg del seu
recorregut, d’uns disset quilòmetres, de Molins de Rei fins
al mar.
Gemma Tribó Traveria
Historiadora
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“Encara que un producte
sigui fresc, si no té la
presentació el
comprador no se’l mira”
Jordi Maymó,
director de Mercabarna
Jordi Maymó fa onze anys que Maresme. Pel que fa a la fruiés director de Mercabarna. ta el percentatge baixa,
Uns anys durant els quals excepte en la producció de
aquest mercat ha evolucionat cireres. Una quarta part de
molt, s’ha obert a l’exterior, la produció de cirera, ve
més enllà de les fronteres, i d’aquesta comarca. Però
també ha rebut productes actualment la comunitat frucexteriors que han estimulat la tícola més important és
producció pròpia. En aquesta Extremadura.
entrevista l’acompanya el res- J.F. - El Baix Llobregat havia
ponsable de Fruites i Verdures estat pioner a Catalunya en
de Mercabarna,
fructicultura.
Josep
Faura,
“La proximitat On hi havia
que també fa
fruita ara hi
onze anys que de Mercabarna ha verdura i,
desenvolupa
sobretot, autofacilita la
el seu càrrec.
pistes i noves
sortida de
Tots dos aporconstruccions.
ten les seves productes, però Però històricavisions de l’horment el delta
no estimula”
tifructícola del
del Llobregat
Baix Llobregat a
és més una
Mercabarna.
zona de verdura per les
zones de regadiu i la seva
Tenint en compte que proximitat al mar.
Mercabarna és tradicionalment el destí de la major
Quins són els productes
part de les produccions forts i els febles d’aquesagrícoles
del
Baix tes produccions al merLlobregat, quina incidèn- cat?
cia tenen aquests productes en l’oferta global de J.M.- Per exemple, actualMercabarna?
ment la bleda és un producte
que ve pràcticament tot del
J.M. - En aquests moments Baix Llobregat i a Barcelona
entorn del 24% de la produc- és un dels llocs en què se’n
ció total d’hortalissa prové de consumeix més de tot
la demarcació de Barcelona i Espanya. En canvi, l’escarxofa
d’aquest percentatge podríem va de baixa i l’enciam llarg
dir que un 60% aproximada- també, sobretot per l’aparició
ment es produeix al Baix de noves varietats com ara
Llobregat i un 40% al l’iceberg.
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Té futur el
sector del mercat que es
fonamenta en
què el detallista passi per
davant de la
parada i, si li agrada, compri o pot ser que tot acabi
amb unes parades que es
mouran amb comandes de
producte normalitzat fetes
a distància?

sos del Baix Llobregat, la
proximitat de Mercabarna?

J.M.- L’existència d’un mercat
tan a prop ha tingut efectes
positius i negatius. D’una
banda ha facilitat més la sorJ.M. - En els darrers anys hi tida comercial, que és molt
ha hagut dos canvis. Primer, immediata, però de l’altra
que el producte cada cop això fa que no t’espavilis a
està més normalitzat: en tenir un producte millor.
aquest moment és una anèc- Quan fem anàlisis de manipudota el que no està normalit- lació hi ha una correlació
zat i el que ho està és més directa: com més llunyana és
fàcil de comprar. I segon, el la procedència d’un producte,
sector del commés ben prepaprador de pararat ve al mer“Com més
da està dismicat. Aquí falta
llunyana és la estimulació. Es
nuint. La venda
per passadissos procedència del treballa
per
desapareix perpoder portar la
producte, més mercaderia a
què la compra
programada
ben preparat Mercabarna o a
cada cop és
l’entorn, però
ve al mercat” es
més important.
perden
Però el compraclients perquè
dor no desapareixerà mai per- fa deu anys Mercabarna era
què ve a comprar però també un mercat de proveïment ciua veure què fa la competèn- tadà i ara ja arriba als països
cia. A més, físicament la mer- de l’Est, com Polònia. Encara
caderia ha de passar pel mer- que el producte d’aquí sigui
cat.
més fresc, si no té la presentació els compradors ja no se’l
Quins avantatges i desa- miren perquè logísticament
vantatges té, per als page- és inviable.
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Amb el Parc Agrari es
volen potenciar les produccions de la zona. Des de la
seva perspectiva, quins són
els factors clau per fer-ho
possible?
J.M. - Millorar la presentació
del producte. Els pagesos han
de donar aquest valor afegit al
producte. També cal tenir
mesures de concentració de
l’oferta més grans. Per repartir
el risc ara es cultiva de tot,
falta un aglutinament d’idees.
En aquest sentit, el Parc Agrari
ha de tenir contingut productiu i comercial. El productor
d’aquí es pot considerar un
privilegiat per tota la informació de mercat que té. Ara, el
seu és el producte més fresc
Jordi Maymó i Josep Faura
però la compra es fa pels ulls,
sobretot si es comprador
d’una gran superfície. En dent. Si no som exigents amb
aquest sentit, els productes el nostre producte serà un
que han vingut de fora, com altre el qui s’emportarà el
ara raves, porros o la coliflor benefici. Allò més normal és
bretona, han ensenyat moltes que hi hagi de tot i força.
coses als proAbans els comductors d’aquí.
pradors eren
“El productor molts i petits,
J.F.- La tendència és anar cap a
que surt de la ara són pocs,
l’especialització,
concentrats i
mitjana marca busquen unii fins i tot pensar
en la possibilitat
unes pautes” formitat. La
de tenir magatbotiga petita
zems de maniha passat a la
pulació. Si el Parc Agrari, a història. Ara es treballa per a
part del proteccionisme agra- la restauració o el comerç, hi
ri, fa que el pagès s’integri en ha demandes que no són
una línia de comercialització abordables si no hi ha quantiestarà bé. També falta, però, tat. La tendència és anar a
unitat en el sector agrari, que l’especialització de determiara no hi és; s’ha de lluitar per nats productes i concentraruns interessos comuns.
los en quantitats. Li posaré
un exemple: actualment, a
Intentar diferenciar les Itàlia, una de les línies d’espeproduccions per valoritzar- cialització es basa en l’amles més pot requerir buscar pliació de la varietat dels
compradors més especialit- enciams, i és que la gent és
zats o selectes, diferents capritxosa i s’ha d’impactar
del gran consum?
amb novetats i astorar el consumidor. El productor que
J.M.- El comprador no es casa surt de la mitjana marca unes
amb ningú i cal recordar que pautes; és el cas de les bleel producte agrari és excen- des, les pastanagues o el

tomàquet de Montserrat, per
exemple.
L’àmbit d’influència de
Mercabarna és cada vegada més gran. Creuen que
també hauria de ser
aquest, l’àmbit de comercialització dels productes
del Baix Llobregat?
J.M.- Actualment els mercats
accessibles per a Mercabarna
ja no són els espanyols que ja
estan a l’accés de tots els
compradors, sinó els europeus
de llarga distància. Les com-
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pres a llarga distància es fan
per operadors, que és més
fàcil i immediat. A aquest funcionament hi poden accedir
tots els pagesos que tenen
una seguida de producte
durant tot l’any.
J.F- Una solució per atendre
aquests mercats són els
groupage, els camions que
transporten producte diferents però agrupats per destinacions. Hi ha molts clients
del sud de França que vénen
a comprar amb aquest sistema.
Sònia Miralles

Cal una bona presentació per millorar les vendes.
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El Parc Agrícola
de Milà

E

l "Parco Agrícolo Sud
Milano" va ser aprovat
mitjançant una llei regional el 1990. Aquest va ser el
primer parc d'Itàlia amb una
dimensió metropolitana i que
fou concebut com a parc agrícola periurbà. En els seus vuit
anys d'existència ha anat
desenvolupant a poc a poc la
seva activitat.
El territori del parc està configurat com una mitja anella
verda a l’entorn del sud de la
ciutat de Milà. Ocupa una superfície de prop de 46.500 ha.
distribuïdes en 61 municipis,
inclòs Milà. Alguns d'aquests
municipis tenen el seu nucli
urbà i el sòl urbanitzable totalment envoltats pel parc.

PARCO

AGRICOLO

SUD
MILANO

determinant per configurar el
paisatge i les activitats agrícoles. Dins el parc, entre les
zones agrícoles, hi ha un
important patrimoni arquitectònic rural i petits espais
naturals singulars. Tot plegat
atorga al parc un alt valor paisatgístic.
Les superfícies de les finques
són de desenes o, fins i tot,
algunes de centenars d'hectàrees entorn de la "cascina",
una casa de pagès molt gran
on hi ha estabulat bestiar
vacum sobretot de llet. Els cultius més importants són el blat
de moro, els farratges i l'arròs.
La magnitud de les explotacions i el tipus de produccions
han permès fins ara mantenir

El Parc té una superfície aproximada de 46.500 ha.

Aquest territori agrari forma
part de la immensa plana de la
vall del Po. Es tracta d'un territori per on transcorren infinitat
de canals plens d'aigua que
serveixen per regar i per escórrer. De fet, l'aigua ha estat

el nivell de competitivitat que
possibilita afrontar els problemes derivats de l'entorn urbà.
Els impactes periurbans que
reben les explotacions agrícoles
són, principalment, la contaminació de les aigües i el trosseja-

ment de les finques
pel pas d'infraestructures viàries.
Les actuacions del
parc agrícola estan
orientades a la recuperació paisatgística i
ambiental de les
àrees degradades, la
potenciació de les
activitats agrícoles, la
valorització del patrimoni històric i arquiTanques anticonills al Parc
tectònic i la protecció dels espais naturals. Abans Fins ara les actuacions més
d’acabar el 1998 ha d’estar destacades en l'àmbit agrícola
aprovat definitivament el pla han estat l’elaboració del
d’ordenació territorial del Parc, mapa de sòls i fertilitats, i l'asel qual es va aprovar inicial- sessorament tècnic als pagement el 1993.
sos per obtenir subvencions
La gestió del parc la realitza agroambientals, la subvenció
la província de Milà amb un de formes de cultiu tradicioconsell directiu. Dins l'estruc- nals de la zona (marcita) i de la
tura del parc hi ha el Comité millora de les construccions i
tècnic agrícola, amb funcions infraestructures rurals. També
consultives i d'elaboració de s’està actuant en la millora
propostes tècniques.
dels afloraments naturals que
L'any 1995 es va elaborar el aporten aigua a la xarxa de reg
Pla del sector agrícola, el qual i s’està iniciant l’aprofitament
té com a objectius el manteni- d’algunes aigües depurades.
ment del nivell de competitiviAquest parc respon a una
tat de les explotacions agríco- situació geogràfica i a una
les, donar sortida a les explota- realitat socioeconòmica i
cions marginals mitjançant acti- ambiental determinades. El
vitats complementàries vincula- model de parc agrari escollit
des al medi agrari, la reorganit- està, doncs adaptat a un terrizació de la xarxa de reg, la par- tori de gran superfície, on una
ticipació de l'agricultura en el agricultura encara potent permanteniment del paisatge, la met, alhora, la valorització del
millora de les infraestructures paisatge i del patrimoni arquiagràries i la reducció de la con- tectònic i històric.
taminació de les aigües i sòls.
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A punt l’esborrany
del Pla de Desenvolupament
del Parc Agrari

U

na de les peces clau
per determinar en
què ha de consistir
l’actuació del Parc Agrari
és l’anomenat Pla de
Desenvolupament. Aquest
Pla contribueix, doncs, a
definir el model de Parc
Agrari que s’escull per al
delta i la vall baixa del Baix
Llobregat.
Tal i com estava previst en
el programa LIFE, en els
darrers mesos s’han elaborat
estudis sobre diversos temes:
s e g u re t a t r u r a l , a i g ü e s
de reg, drenatge, camins,

àrees degradades, ramaderia, comercialitzacio de productes agraris, relació entre
zones naturals i agrícoles,
àrees de serveis agraris, ús
pedagògic de l’espai agrari,
etc.
De les conclusions d’aquests estudis se n’han
extret un seguit de propostes
d’actuació que haurien de
ser desenvolupades pel Parc
Agrari. El conjunt ordenat
d’aquestes propostes és el
que conforma el Pla de
desenvolupament, el qual ha
de servir de referència per

programar les actuacions del
Parc Agrari.
Tenint en compte que en el
marc del projecte LIFE s’ha de
redactar el projecte del Parc
Agrari del Baix Llobregat, la
concreció de la proposta del
Pla de desenvolupament és
una peça clau per definir com
es vol que sigui aquest Parc
Agrari.
El pla de desenvolupament
incideix en els àmbits de la
millora de les infraestructures
agràries (camins, xarxa de reg
i de desguàs), la vigilància
rural, el desenvolupament

tecnològic, l’aprofitament
racional dels recursos, la
implementació de nous serveis, la promoció i comercialització de productes, l’aprofitament pedagògic de l’espai
agrari i la prevenció de les
interferències provinents del
medi natural, d’activitats alienes al medi agrari o de l’ús
social incontrolat, entre els
més destacats.
L’esborrany del pla de
desenvolupament serà lliurat
i debatut amb les entitats
agraries i administracions per
tal de donar contingut a la
voluntat participativa en la
definició del projecte del Parc
Agrari que s’ha manifestat
des de l’inici del projecte LIFE
i que es concreta de la manera més adequada per a cada
fase de la redacció del projecte.

Aprovats els estatuts
del Consorci
del Parc Agrari

E

ls passats dies 24 i 26 de
març els plens del
Consell Comarcal del
Baix Llobregat i la Diputació
de Barcelona, respectivament, van aprovar de forma
definitiva la constitució del
Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat i els seus estatuts.
La Diputació de Barcelona
havia fet l'aprovació inicial el
dia 25 de setembre de 1997 i,
el Consell Comarcal, el 21
d'octubre de 1997. Posteriorment, cadascuna de les
entitats va publicar el corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat.

El període d'informació
pública de la Diputació va
finalitzar sense que es presentés cap al·legació. Dies després, dins el període obert pel
Consell Comarcal, es va presentar un document d'al·legacions signat per l'Institut
Agrícola Català Sant IsidreASAJA.
Aquestes al·legacions feien
referència fonamentalment al
procediment administratiu seguit, a la justificació jurídica,
les competències urbanístiques, la figura del Consorci i
les implicacions per als propietaris, tot demanant
l'anul·lació de l'acord.
El Consell Comarcal va

Consell Comarcal, futura Seu del Consorci

desestimar aquestes al·legacions per no trobar-hi cap
fonamentació jurídica, tècnica
o procedimental que aconsellés la modificació o anul·lació
de l'acord.
Una vegada produïda l'a-
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provació definitiva s'ha de
procedir a la constitució formal del Consorci i a la incorporació dels ajuntaments,
altres administracions i entitats agràries de la manera prevista pels estatuts.
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Les actuacions pilot
comencen el seu camí

T

al i com es preveu en el
programa LIFE, a més de
la redacció del projecte,
s’han de realitzar actuacions
pilot. És a dir, portar a la pràctica accions demostratives o
de prova del que ha de ser
l’actuació del Parc Agrari.
Les actuacions pilot que
s’han seleccionat són el resultat de demandes de pagesos,
de la possibilitat de realitzar-les
en el marc del LIFE i de ser
representatives de l’actuació
futura del Parc Agrari segons
l’avanç dels estudis realitzats.
Aquestes actuacions, exposades sintèticament són les
següents:
Instal·lació d’un centre de
normalització de productes
agraris. S’equiparà una nau
amb la maquinària adient per
al triatge i envasat de productes hortofructícoles.
En principi es manipularan
porros amb una màquina
netejadora, es calibraran
tomàquets de producció integrada, tot i que la maquinària
es pot utilitzar també per a
altres productes.
Cadascuna d’aquestes dues
produccions hortícoles té
endegat un procés de desenvolupament a la comarca, al

qual es considera que cal
donar suport mitjançant el
Parc Agrari.
En el cas del tomàquet de
producció integrada és evident
que es tracta d’una aposta
valenta de pagesos de les
Agrupacions de Defensa
Vegetal per produir un producte diferent i de qualitat que ha
de trobar el seu segment del
mercat, diferenciat del gran
consum, i, per tant, més valorat.
Ja l’any passat, avançant
l’actuació amb el programa
LIFE del Parc Agrari, es va
donar suport econòmic per a
la compra d’envasos i l’edició
de material divulgatiu del producte. El Consell Comarcal, en
l’acte de lliurament dels premis agraris del 1997, va atorgar a les ADV un reconeixement especial per la iniciativa
de treballar el tomaquet de
producció integrada. Es considera que s’ha de continuar el
suport mitjançant el programa
LIFE amb la corresponsabilització dels productors.
Pel que fa al porro, el
Patronat de Promoció Agrícola
del Consell Comarcal va promoure amb pagesos productors la redacció d’un pla de

L’Alcaldessa de Sant Boi, Montserrat Gispert, lliura als senyors
Faura i Castells, responsables de les ADV, una placa de reconeixement.

La seguretat contra els robatoris millora la protecció dels camps.

desenvolupament d’aquest
cultiu, concentrat sobretot a
Gavà i Viladecans. Com a conseqüència d’aquest treball s’ha
endegat el procés per obtenir
una Indicació Geogràfica
Protegida (equivalent a les antigues
Denominacions
de
Qualitat) per al porro d’aquesta zona. Però el més important
és que hi ha pagesos -agrupats
en la cooperativa Eurohortaque han començat a treballar
per millorar el producte i la
seva presència al mercat.
És per això que el centre de
normalització s’equipa amb
una màquina que talla, pela i
neteja els porros, justament les
feines que, per la seva necessitat de mà d’obra, limiten la
producció i encareixen el cost.
També aquí és necessària la
corresponsabilització dels productors en aquesta actuació.
Elaboració de plans de màrqueting per al porro de
qualitat i el tomàquet de
producció integrada. És evident que una bona comercialització és fonamental per fer
viables les millores en aquests
productes. Així doncs, prenent
una visió integral del suport als
productors, s’elaboraran plans
de màrqueting per a cadascun
d’aquests productes. En el cas
del porro, a més, es dissenyarà
la imatge i formes de presentació del porro amb la IGP.
Pla de seguretat en un sector del marge esquerre de
la vall baixa. La seguretat
contra els robatoris i actes
vandàlics és una necessitat
prou clara en les zones agríco-
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les, i aquesta és una de les
opcions importants del futur
Parc Agrari.
Com a actuació pilot es preveu augmentar la protecció
contra els robatoris en un sector del marge esquerre de la
vall baixa amb mesures preventives (tancaments i portes) que
es complementaran amb la
implantació del servei de
vigilància del Parc Agrari. En
aquesta zona s’aprofitarà l’oportunitat per actuar també en
el condicionament de camins.
Dins aquest àmbit de la
seguretat, a hores d’ara no es
descarta experimentar un sistema de barrera automàtica
en una zona amb masies.
Experimentació dels efectes
agronòmics i ambientals
dels estanyats de llarga
durada. Es tracta d’experimentar els estanyats de llarga
durada per extreure conclusions dels efectes en la fertilitat, desinfecció i desinsectació
dels sòls, així com dels efectes
dissuasius per als atacs de
determinades aus als cultius.
Aquesta experimentació es
realitzarà a la part baixa del
Prat, possiblement en l’única
zona on podria aplicar-se
aquesta pràctica si anés bé.
Totes aquestes actuacions
pilot es realitzaran de manera
independent. La seva posada
en pràctica dependrà de la
durada dels processos administratius de redacció, d’aprovació
dels projectes i de contractació
dels treballs, processos que ja
s’han iniciat. En qualsevol cas,
serà dins el 1998.
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Èxit de les Jornades de Cornellà

E

ls dies 21, 22 i 23 de
maig es van celebrar a
Cornellà de Llobregat les
Jornades Europees sobre
Agricultura Periurbana i
Qualitat del Territori, dirigides fonamentalment als responsables i tècnics del món
local per tal de donar a conèi-

xer experiènces europees similars a la del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
Hi intervingueren representants del Parco Agrícolo Sud
Milano, del Parco Agrícolo de
Palermo, així com impulsors de
projectes per desenvolupar l’agricultura als grans municipis,

com és el cas d’Aubagne, prop
de Marsella, i de Grenoble.
També hi eren presents tècnics
del Pla Verd de València i de los
Huertos de Aranjuez.
A les taules rodones hi intervingueren representants del
Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la

Generalitat de Catalunya, del
Departament
de
Política
Territorial i Obres Públiques així
com de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, de la Universitat i
de les tres entitats promotores:
la Unió de Pagesos, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i la
Diputació de Barcelona.

Joan Serret, Diputat
President de l’Àrea de
Promoció Econòmica i
Habitatge amb els
representants de Milà,
Aubagne, Palerm i
Grenoble.
Joan Ramell, vicepresident del Patronat de Promoció Agrícola del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Josep Montilla, Alcalde de Cornellà de
Llobregat i Lluís Nomen, de la Permanent Nacional de la Unió de Pagesos.
Pep Riera, Coordinador
nacional de la Unió de
Pagesos:
“Una cosa és el dret a la
discrepància dels qui no
volen el projecte i una
altra, la mentida i la
tergiversació dels fets.”

Jordi Bertran, Coordinador de
l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona: “El
projecte de Parc Agrari del
Baix Llobregat és actualment
un referent per a la gestió de
zones periurbanes de ciutats
densament poblades.”

Francesc Ribes, de
la Unió de Pagesos:
“El febrer del
1996 ens
manifestàrem
molts pagesos
demanant el que
avui proposa el
projecte de Parc
Agrari.”

Antoni Montseny, Cap del
Servei d’Acció Territorial de la
Diputació de Barcelona:
“Quan diem que hem
apostat per un territori de
qualitat estem parlant del
fet que volem que sigui
respectat, amb empreses
agràries que funcionen,
amb bons equipaments i
amb productes ben
promocionats.”

Salvino Buonacorso, pagès del Parc Agrari de
Palerm: “Les zones agrícoles a les àrees
periurbanes conformen un patrimoni
irrenunciable. Per mantenir-les cal que la
societat aporti recursos, de la
mateixa manera que s’aboquen
molts diners per mantenir
monuments emblemàtics.”

Genís Carbó, Sotsdirector General
d’Accions Concertades, Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya:
“La taca urbana en l’actual planejament pot absorbir el creixement fins
l’any 2026.”

Josep Santamaria, Cap del
del Gabinet Tècnic del
Departament
d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de
Catalunya: “Els primers
ecologistes són els
pagesos. Són els més
intressats en conservar
el territori sobre el qual
exerceixen la seva
activitat.”
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Miquel Sodupe, Director
Gerent de Barcelona
Regional: “Se’m fa difícil
veure un territori com
aquest sense unes
infraestructures
importants, però se’m fa
absolutament impensable
veure un territori com el
delta ple d’una o altra
mena de ciutat.”

Miquel Reverter, de la
Unió de Pagesos:
“Tenim un projecte.
Ara cal el consens i
les aportacions
econòmiques
necessàries per tirarlo endavant. Aquest
consens, però,
l’haurem de fer
caminant.”

Agustí Torrens, Coordinador
de les Taules Sectorials,
Departament d’Agricultura,
Ramadria i Pesca de la
Generalitat de Catalunya:
“Mantenir l’activitat agrària és necessari, crec que es
mantindrà. Cal, però, que
la societat valori el paper
d’aquesta activitat sobre el
territori i que el sector
agrari ho cregui i busqui
noves vies per innovar-se.”
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