infopark_8

3/4/01

02:00

Página 1

N

O

T

Í

C

I

E

S

D

E

L

Parc Agrari
de l

Baix

Llob regat

Març 2001 • Número 8

infopark_8

N

3/4/01

O

T

Í

C

I

02:01

E

S

D

Página 2

E

L

Parc Agrari
d el

B a i x

Ll o b regat

E D I T O R I A L

Sumari

2000,
un any positiu

N

O

T

Í

C

I

E

S

D

E

L

Parc Agrari
d e l

B a i x

L l o b re g a t

Març 2001 • Número 8

Foto
por-

L

’any 2000 ha estat l’any de la consolidació del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat com a òrgan de gestió. Durant
aquest darrer any s’han acordat i dut a terme
importants decisions que han repercutit favorablement a la marxa de les explotacions
agràries del Parc.
L’inici del servei de vigilància, la millora d’infrastructures públiques: millora de camins i
tancaments, la neteja d’abocadors incontrolats, el seguiment de la qualitat de l’aigua de
reg i la rehabilitació de la nau de Gavà destinada a la Planta de Normalització de
Productes Hortofrutícoles han estat les actuacions més significatives del 2000.
D’altra banda, les cooperatives i associacions han continuat ampliant els convenis
amb el Consorci. Gràcies als programes de
treball acordats entre el Consorci i les entitats
s’han millorat naus, punts de venda, s’han
realitzat plans de màrqueting i s’ha ajudat a la
compra de maquinària.
Cal fer esment, també, a l’impuls de la
marca “Producte Fresc del Parc Agrari”. A
més d’estar incorporada a les caixes dels productes de les cooperatives, aquesta marca ja
està present als productes d’algunes empreses.
L’any 2000, per tant, ha estat un any positiu. Cal recordar, però, que també hem tingut
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ensurts. La proposta de la construcció del
ramal ferroviari fa perillar una part de la
superfície del parc.
Tant el Consorci com la Unió de Pagesos i
els alcaldes de la regió metropolitana s’han
manifestat en contra de l’actual proposta i
tots han manifestat la voluntat de defensar
el Parc Agrari i els recursos naturals del
Delta.
Esperem que aquest any 2001 continuï
essent tant o més productiu que l’anterior i
que s’imposi el seny quan es decideixi el
futur de les infrastructures del nostre territori.
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El Parc Agrari
condiciona el pas
de l’AVE
La proposta que s’està concretant
serà més respectuosa amb l’espai agrari
que les propostes inicials.

E

l tren de gran velocitat
travessarà el Parc Agrari
des del Papiol fins el Prat.
En cadascun dels tràmits d’informació pública a què ha
estat sotmès el traçat, el
Consorci del Parc Agrari ha
presentat les seves al·legacions
en defensa de l’espai agrari,
tot exigint solucions alternatives a les importants afectacions que es prevenien.
Però el traçat de l’AVE no
s’ha quedat als papers sinó que
ha estat present durant una bona temporada en els mitjans de
comunicació, en el debat polític

Els alcaldes metropolitans amb el Parc Agrari.

i en les reivindicacions socials.
Pel que fa a l’espai agrari, la
Unió de Pagesos ha fet diverses
mobilitzacions, i hi ha hagut
pronunciaments del Consell
Comarcal, d’Ajuntaments i
d’entitats ciutadanes.
Un fet important va ser el
document conjunt dels ajuntaments de Sant Joan Despí,
Cornellà, Sant Boi, El Prat,
L’Hospitalet i Barcelona sobre
el traçat d’accés a Barcelona i
a l’aeroport. Segons s’assenyala en aquest document, “la
implantació d’una infrastructura ferroviària amb tant d’im-

pacte, en l’aspecte econòmic, •L’aqüífer del Llobregat suposocial i mediambiental com és sa una reserva de caràcter
el Tren d’Alta Velocitat, neces- estratègic, el túnel s’ha de
sita d’un esforç conjunt de les fer de forma que no agredeiAdministracions per aconse- xi l’aqüífer superficial ni el
guir un consens que garantei- profund, en aquest sentit,
xi l’interès general”. Així els proposem que es realitzi un
Ajuntaments de l’àrea metro- estudi d’impacte ambiental
politana de Barcelona consi- global de l’aqüífer a tot el
deren imprescindible que territori.
aquesta infrastructura es
construeixi tenint en compte,
L’acord posterior entre la
entre altres, la següent direc- Generalitat de Catalunya i el
triu:
Ministeri de Foment modifica
el projecte de traçat situant un
•L’AVE ha de respectar el enllaç amb l’aeroport fora del
Parc Agrari del Baix recorregut principal, però
Llobregat i l’aqüífer del també es fan modificacions
Delta: El Tren d’alta velocitat des de Santa Coloma de
haurà de ser respectuós amb Cervelló a Sant Boi passant per
el Parc Agrari del Baix Sant Joan Despí per reduir l’aLlobregat, una iniciativa de fectació agrícola, i el pas pel
les administracions locals per delta a Sant Boi i el Prat es prea preservar una agricultura veu en viaducte i soterrat amb
periurbana amenaçada per l’objectiu de limitar l’impacte
la proximitat de les ciutats en l’espai agrari. La concreció
per la concentració d’infras- d’aquest acord entre la
trucutres a la zona.
Generalitat i el Ministeri de
Foment es veurà en un projec•El Tren d’alta Velocitat ha de
te constructiu que a hores
passar per Sant Joan Despí,
d’ara encara no s’ha redactat i
Cornellà de Llobregat, Sant
és el que permetrà conèixer
Boi de Llobregat i el Prat de
finalment l’afectació real al
Llobregat amb un model
Parc Agrari.
constructiu que permeti no
Tot i així, el punt de partida
deteriorar més la seva agriés millor per a l’agricultura
cultura, pel que rebutgem la
que les previsions inicials del
proposta de l’estudi inforministeri. El Parc Agrari ha
matiu. Proposem que el pas
estat un argument present en
pel Parc Agrari en el terme
el debat públic i polític de
municipal de Sant Boi de
manera que ha motivat un
Llobregat, es faci majoritàcanvi en la sensibilitat envers
riament en viaducte.
l’espai agrari.

Per aquests terrenys passarà l’AVE.
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Signatura de nous
convenis amb
Agrupacions de
Defensa Vegetal
El president del Consorci. José Luis Morlanes, signant els convenis amb els presidents de les ADVs, Albert Bou, Carles Faura
i Joan Castan

S’ha iniciat un programa experimental
de control del riquer de la carxofera

E

l Consorci del Parc Agrari
ha signat sengles convenis de col·laboració amb
les Agrupacions de Defensa
Vegetal (ADVs) Delta del
Llobregat, Baix Llobregat i
Fruita Dolça del Baix Llobregat.
Gràcies a aquests convenis,
les ADVs rebran un suport econòmic del Consorci, equivalent
a les aportacions dels socis d’aquestes organitzacions fins a
finals de l’any 2001. D’altra
banda, també es preveu la possibilitat d’establir plans de treball específics en l’àmbit de les
experimentacions fitosanitàries.
El suport del Parc Agrari a les
ADVs es considera com una
actuació estratègica per a
impulsar el desenvolupament
tecnològic de l’agricultura de la

zona, millorar la professionalitat dels pagesos i promoure la
producció de qualitat. Les
ADVs són, a més, una peça
imprescindible per a la producció integrada.
Posteriorment s’ha signat un
pla de treball específic amb les
ADVs d’horta (Delta del
Llobregat i Baix Llobregat) per a
l’experimentació del control del
riquer de la carxofera. Aquest
pla de treball té com a objectius:
•Determinar el moment de l’inici d’eclosió dels ous del lepidòpter en funció de diversos
paràmetres climàtics senzills
de mesurar, per tal de conèixer la distribució temporal de
les eclosions, així com la relació de les condicions ambien-

tals amb el calendari i intensitat de les eclosions.
•Contrastar l’eficàcia del
moment d’inici dels tractaments insecticides, en funció
de l’inici d’eclosió dels ous del
lepidòpter, així com l’efecte
d’aquests sobre la producció.
Això ha de permetre elaborar
una metodologia racional per
la lluita contra la plaga, minimitzant els tractaments fitosanitaris i millorant l’eficàcia
d’aquests.
Per assolir aquests objectius
es preveu mostrejar els ous
existents a la soca de plantes
seleccionades en vuit camps de
carxoferes corresponents a
quatre sectors en què s’ha dividit el territori. A cada sector hi

ha una instal·lació de seguiment de la temperatura, humitat i hores de llum. El control es
farà setmanalment de meitat
de desembre a meitat de març.
En dos camps amb parcel·les
experimentals es faran tractaments fitosanitaris per contrastar l’eficàcia de tres tipus de
maneig: tractament quinzenal
sistemàtic, tractament quan hi
hagi més d’un 10% d’eclosions
d’ous, i sense cap tractament.
L’experimentació del control
durarà dos anys i al final ha de
permetre conèixer les condicions ambientals que provoquen l’eclosió dels ous del
riquer i preveure les estratègies
de tractaments contra aquest
insecte abans no penetri dins la
planta.

Conveni de col·laboració amb les
cooperatives de Santa Coloma
i Torrelles per a un nou magatzem

E

l Consorci del Parc Agrari ha
signat un conveni de col·laboració amb les cooperatives
agràries de Santa Coloma de
Cervelló i de Torrelles de Llobregat
pel qual el Consorci donarà suport
econòmic per a l’equipament del
nou magatzem d’adobs i fitosanitaris de la cooperativa de Torrelles.
Aquesta cooperativa no forma part
de l’àmbit d’actuació del Parc Agrari,
però recentment ha establert un con-

veni amb la Cooperativa Agrària de
Santa Coloma de Cervelló. Segons
aquest acord, els socis de Torrelles
poden comercialitzar els seus productes a la parada de Mercabarna de
l’Agrària de Santa Coloma i, els socis
d’aquesta poden fer ús del magatzem de Torrelles de venda de fitosanitaris, adobs, capses per als productes, etc. A més, hi ha pagesos de
Santa Coloma que conreuen terres a
Torrelles i a la inversa.

4

L’Agrària de Santa Coloma i la Cooperativa de
Torrelles treballen plegades.
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El Consorci
millora la
seguretat rural
Està realitzant obres de millora de camins
i d’instal·lació de tanques

E

l Consorci del Parc Agrari
està realitzant l’instal·lació
de tanques per a la protecció de les parcel·les agrícoles
que llinden amb el polígon
industrial El Pla, al terme municipal de Molins de Rei.
La longitud total de la instal·lació és de 1.775 m i les
tanques són de 2 m d’alçada
amb doble travesser i daus de
cimentació a la base.
A la mateixa zona, el Parc

Agrari està arranjant i pavimentant el camí de Terme de
Sant Feliu (471 m) i el camí de
la Riera Bonet de Molins de
Rei (229 m). Aquests camins
portaran petites tanques de
protecció de fusta al llarg del
canal i murets de formigó per
implantar-hi baranes.
Les obres per a l’arranjament
dels camins i pel tancament de
les finques han estat adjudicades per 25.000.000 pta.

Arrangament del Camí de la Riera d’en Bonet.

Neteja
d’abocaments
incontrolats
Durant els mesos de desembre, gener i febrer s’ha fet la
neteja d’abocaments incontrolats en la zona agrícola dels
municipis de Sant Feliu de
Llobregat, Molins de Rei i el
Papiol. També en una operació
de manteniment s’han tornat
a netejar els municipis de
Gavà, Viladecans, Sant Boi, El
Prat, Cornellà i Sant Joan
Despí, que ja s’havien fet l’any
anterior.
En total s’han retirat 270m3 de
runes, fusta, pneumàtics,
mobles, plàstics, cartrons de 67
punts d’abocaments. També
s’han netejat 11km de marges
de camins amb presència notable de papers, plàstics i altres
materials dispersos.

El Consorci ha pavimentat durant els
mesos de gener i febrer els camins de
l’Arbret de dalt, de l’Arbret i un tram
del Camí de la Maiola, al terme municipal de Gavà, amb un pressupost de
7.500.000.- pta.
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Un Arboretum
per al Baix Llobregat

A

partir del primer semestre de l’any vinent
es posarà en marxa un
arboretum i un viver que reculli algunes espècies i varietats
tradicionals d’arbres fruiters
autòctons de la comarca del
Baix Llobregat, a 1,2 ha de la
finca de Can Comas, a Sant
Boi. El projecte tindrà una
durada de tres anys, durant el
2001 i 2002 es farà la instal·lació de l’arboretum i a partir del tercer any, es començarà
a treballar en el manteniment
de la plantació, millora i multiplicació de les varietats comercials. A més, s’experimentarà
amb tècniques agronòmiques i
es difondran entre els pagesos.
El projecte, inclòs en el pograma Life de la Unió Europea
“L’anella Verda”, es realitzarà
gràcies a la col·laboració entre
els tècnics del Parc Agrari, de les

Agrupacions de Defensa Vegetal i els investigadors dels
Departaments de Genètica Vegetal i Arboricultura de l’Institut
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat de
Catalunya (IRTA), organisme
que assumirà la direcció del projecte.

• Reintroduir el cultiu de les
varietats tradicionals amb
demanda en el mercat per
les seves característiques
peculiars, però que han deixat d’explotar-se per la pèrdua de productivitat i per la
manca d’una selecció i sanejament de les mateixes.

Objectius

Resultats

• No perdre el patrimoni genètic de les varietats tradicionals encara existents.
• Recuperar el conreu d’arbres fruiters de varietats
tradicionals, millor adaptades al medi que les noves
varietats. Així, es podran
aplicar tècniques de conreu
relacionades amb la lluita
contra les plagues i malalties a través de mesures
ecològiques i integrades.

• La introducció i el cultiu de
la diversitat d’arbres fruiters
autòctons d’interès comercial ajudaran a consolidar la
permanència del sector
agrari, de manera que hi
haurà una especialització
per part de les explotacions
agràries.
• El programa, especialment
en la seva fase de sanejament, multiplicació i divulgació de les varietats amb

Actuacions
L’establiment a l’arboretum de
varietats tradicionals d’espècies
frutícoles conreuades al Baix
Llobregat es durà a terme durant
dos anys i en diverses fases:
• Selecció clonal i sanitària de 5
varietats d’espècies de fruiters:
• poma: camosa i manyaga
• pera: de Sant Joan
• cirerer: Llevador i Vallespir
• Prospecció i determinació de
l’estat sanitari de diverses varietats de 7 espècies de fruiters:
pomer, pera, cirerer, presseguer,
cirerer, figuera i kaki.
• Introducció a l’arboretum de
varietats tradicionals espanyoles, aparentment sanes, d’altres
zones de producció.
Durant l’any 2003 aquestes actuacions es completaran amb les
activitats següents:
• Realització d’un seminari sobre
la recuperació de varietats tradicionals de fruiters a Barcelona
que comptarà amb la participació d’especialistes espanyols i
europeus.
• Visita de tècnics i fruticultors del
Baix Llobregat a plantacions de
varietats tradicionals a Europa.

Varietats de
fruiters tradicionals
del Baix Llobregat
Pomeres:
• camosa
• manyaga
• tia
Presseguer:
• escarolita
• benvingut
• celós (Gavatx)
• Sant Jaume (Gavatx)
Pruna:
• pruna d’agost (o Colló de Bou)
• clàudia falsa (encara es cultiva)
• fulla d’avellaner
• llevador (miravolà)
• vallespir (miravolà)
Pera:
• de Sant Joan

L’Arboretum s’instal·larà en els terrenys de la masia de Can Comas, a Sant Boi de Llobregat.
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potencial comercial, serà
d’interès per al sector agrari
del Parc i per altres zones
d’Espanya i de l’àmbit europeu de característiques semblants, de tradició agrícola
en arbres fruiters i situades
en zones periurbanes.
• Els mètodes i les tècniques
emprades no són d’alta
tecnologia, per tant, es
poden transferir fàcilment.

Fase
Localització i selecció
d’espècies i varietats
Adequació de la finca
i plantació
Selecció clonal
Sanejament
Multiplicació
Visites a altres països
Seminari tècnic
Fulletó divulgatiu

Any 2001
1er semestre
2n semestre

Any 2002
1er semestre
2n semestre

Any 2003
Anys següents
1er semestre
2n semestre

"Hem d’intentar que sigui
un projecte col·lectiu"
Josep Tarragó i Coromines, director
General de l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
ens parla del futur arboretum
del Baix Llobregat.

L’arboretum serà fruit de la iniciativa
del Parc Agrari?
Sí, i la veritat és que em va semblar una iniciativa genial. Conservar i mantenir el
patrimoni genètic i també cultural del nostre país és una tasca important. I crec que
una de les missions de l’IRTA és intentar
que aquests tipus de projectes es puguin
convertir en realitat.

cionals de fruiters; fer venir experts d’altres llocs d’Espanya i d’Europa on s’estan efectuant actuacions semblants i
també, organitzar visites de tècnics i
fruticultors del Baix Llobregat a plantacions de varietats tradicionals a Europa.
És a dir, “fer caliu” científic i tècnic al
voltant d’un projecte d’aquestes característiques.

Quin paper tindrà l’IRTA en aquest
projecte?
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries farà una prospecció i identificació d’arbres autòctons interessants pel Baix
Llobregat; s’encarregarà de l’assessorament tècnic del projecte. Ara bé, s’ha de
comptar també amb l’experiència i les
idees dels fruticultors i tècnics de la comarca. Hem d’aconseguir que aquest projecte
sigui col·lectiu, que movilitzi entitats, tècnics i pagesos.

Quins efectes pot tenir l’arboretum en
l’agricultura i economia del Baix
Llobregat?
Encara està tot per veure, però crec que
es podrien recuperar certes varietats de
fruiters autòctones. Darrerament, la producció vegetal intensiva i moderna de
vegades ha portat a la substitució de
varietats tradicionals, que s’explotaven
des de feia molt de temps, per altres
varietats més productives, més en línia
amb els gustos dels consumidors. No obstant, avui dia hi ha un cert retorn cap als
gustos tradicionals, un moviment a nivell
del consumidor que vol recuperar els
records gastronòmics d’altres èpoques
passades. Poc a poc, estan apareixent en
el mercat parcel·les per a productes que

En aquesta línea d’intercanvi de coneixements i mètodes, des de l’IRTA s’han
proposat altres activitats.
Hem pensat a realitzar un seminari
sobre la recuperació de varietats tradi-

7

responen a aquests requeriments tradicionals. El problema és que algunes varietats ja no es troben, han desaparegut del
tot. Per tant, si aquest projecte aconsegueix recuperar i sanejar les varietats
autòctones que s’havien quasi perdut,
podrem obtenir una sèrie de material
vegetal lliure de virus que es pot posar a
disposició dels agricultors que vulguin
produir per aquells nínxols de mercat que
estan disposats a donar un bon preu per
un producte tradicional.
Per tant, què suposarà la instal·lació
d’un arboretum d’aquestes característiques?
En un primer terme, la conservació dels
recursos genètics i del patrimoni cultural, amb la creació d’un banc de germoplasma que estigui a disposició de les
necessitats productives del sector. I a
més, pot aconseguir unes finalitats
didàctiques, ja que les escoles i esplais
de la zona tindran un lloc on conèixer les
varietats frutícoles autòctones del Baix
Llobregat.
Susanna G. Larios
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“ Sense voler-ho,
fas història”
En Joan Jordà, dibuixant, funcionari jubilat,
nascut al Prat del Llobregat fa 71 anys, és conegut
com el “dibuixant de masies”. Amb motiu de la
inauguració de la nau de la Cooperativa del Prat,
el passat 26 de setembre, va exposar 150 dibuixos
de cases de pagès. Tot seguit, parlarem de la seva
trajectòria.

Com va sorgir la seva dèria
pel dibuix?
Sempre l’he portada dins. Ja de
petit m’agradava molt dibuixar,
però és de casat, quan la canalla era petita i arribava a casa,
que em posava a dibuixar i
dibuixar..., i dissabtes i diumenges..., de forma gairebé autodidacta. A més, la meva feina
en un despatx d’arquitectura
va afermar la meva afecció
envers el dibuix. És després,
que he completat la meva formació en algunes escoles.
Es definiria com a dibuixant?
Sí, sóc dibuixant, no pintor...
Ara, darrerament, he començat a fer coses en color; olis,
pastels..., però el que més m’agrada és el dibuix en blanc i
negre. Tant és així que a l’any
1990, quan em jubilo, ocupo
tot el meu temps en el dibuix.
Em faig arreglar un estudi a
dalt i començo a donar-hi classes...i sense adonar-me, a tenir
alumnes.
Quines tècniques fa servir?
El meu dibuix copia la tècnica
de la ploma: el dibuix es fa de
mica en mica i el negre intens
no existeix, és una taca, com
una mena de trama, games de
grisos; he passat la tècnica de
la ploma a llapis.

I la seva passió per les
masies?
L’avi, el pare i el meu germà
eren ferrers i a casa, coneixíem
a molts pagesos. De jove, jo
també vaig treballar a la ferreria del pare. I vulguis que no,
les eines de pagès les conec
totes, sé qui eren els camperols. Les cases de pagès són
simpàtiques i sense voler-ho,
fas història. A més, a principis
del 1980, vaig anar a l’escola
municipal del Prat a fer dibuix i
pintura i vaig iniciar la meva
trajectòria dibuixant les masies
del Prat i altres edificis històrics,
com l’antiga església romànica;
buscàvem documentació, postals... o si era possible, copiàvem del natural.
I parlant de masies, quantes
n’hi ha actualment en el
Prat?
El segle passat, cap als anys
seixanta n’hi havia unes 180;
cap als vuitanta, quan la Colita
va venir al Prat per a fer unes
fotografies de cases de pagès
per
un
llibre
per
a
l’Ajuntament, va fotografiarne unes 70 i avui dia, potser
ens en queden vives unes 10 i
amb prou feines. Moltes de les
antigues masies del Prat estan
abandonades, ensorrades o
bé, els arbres les han tapat gairebé del tot.

8

Al seu despatx

Quines han estat les seves
fonts d’inspiració?
A Catalunya, cap al 1920 hi
havia un fotògraf itinerant,
conegut com Roisenc, que
feia fotografies d’edificis i
monuments històrics de diverses poblacions i en feia postals. I quan em sortia una
exposició a un lloc concret,
aquest fotògraf m’orientava
molt; cercava les seves postals,
i també feia un reportatge
fotogràfic dels mateixos llocs
per on ell havia viatjat: l’Ajuntament, l’església, el passeig
de la població, etc. Així, quan
jo feia l’exposició, hi reflectia
un seguit d’anècdotes, perquè
la gent gran hi anava, t’explicava històries: “en aquest
hotel es va penjar un home,
assetjat per la policia; jo per
aquí hi jugava...”. Tot això em
va anant engrescant...De fet,
els meus dibuixos són un testimoni vivent del passat, quan

dibuixo jugo amb els sentiments de la gent.
Ha participat en diverses
mostres col·lectives d’artistes pratencs, de caràcter individual arreu de Catalunya,
però amb quina es quedaria?
Evidentment, amb l’exposició
de la Cooperativa del Prat, sorgida gràcies a la iniciativa d’en
Jordi Torrent, membre de la
cooperativa i col·leccionista de
dibuixos de masies. La mostra
es va obrir durant dos diumenges al matí, però si hagués restat oberta tot un mes hagués
estat plena de públic. La veritat,
és que ha estat un èxit.
Susanna G. Larios
Joan Jordà
Dr. Martí i Julià, 15
08820 El Prat del Llobregat
Telf.: (93) 379 00 28
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A Agrotur, la fira de l’agroturisme, celebrada del 3 al 5 de
novembre a Cornellà de Llobregat, el Parc Agrari ha col·laborat
amb el Consorci de Turisme. Aquesta col.laboració es tradueix en
la cessió d’un expositor amb una mostra de diferents productes
de qualitat de la comarca amb el segell de “Producte Fresc del
Parc Agrari”. El públic assistent es va interessar molt per la
denominació de “Producte Fresc” i la impressió ha estat positiva.

Cal Nofre

El Parc ha confeccionat gorres com a obsequi als visitants. Els
pagesos interessats a obtenir-ne una, la poden sol·licitar als punts
d’informació del Parc Agrari (Oficina de la Unió de Pagesos,
Consell Comarcal).

Masia La Telegrafia

Com cada any, el
Consorci del Parc
Agrari ha editat el
calendari de les llunes.
Encara n’hi ha de disponibles als punts
d’informació del Parc
Agrari.

Masia Can Parellada
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“Volem un riu viu”

A

quest va ser l’eslògan de
la Festa del Riu, una jornada familiar i esportiva
que va tenir lloc a la llera del riu
Llobregat el passat 22 d’octubre. Unes 3.000 persones es
van aplegar per a reivindicar la
recuperació del Llobregat com a
espai de futur, amb aigua neta,
una vegetació de ribera i un
espai públic accessible per als
ciutadans i ciutadanes, exigències històriques de la comarca.
L’acte central de la festa,
organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, va consistir en una passejada en bicicleta

de 28 quilómetres per la llera
del riu, del pont del Diable al
pont de l’A-16, entre Sant Boi i
El Prat. Paral·lelament, altres
municipis de la comarca van desenvolupar altres activitats com
el concurs de pesca de Pallejà, la
botifarrada popular de Molins
de Rei, la visita ornitològica de
Sant Feliu i la neteja del tram
dels municipis del Prat i de Sant
Boi.
Amb motiu d’aquesta jornada
festiva i reivindicativa es van
repartir milers de gorres amb
l’eslògan “Volem un riu viu”,
entre el públic participant.

La llera del riu, a Molins de Rei, abans de la canalització.

El passeig de ribera
se separa dels camps
de Sant Boi i del Prat

U

na tanca de 2.400 metres, que va des del
pont de la pota sud (en
direcció Sant Boi) fins el límit
del tram dels col.lectors de la
futura estació depuradora del
Prat, separa els camps de conreu d’una franja de terreny
públic, situat al marge dret del
riu Llobregat, entre els municipis de Sant Boi i del Prat. La
instal·lació de la tanca ha estat
adjudicada a l’empresa pública OHL.
Amb la construcció dels
col·lectors d’aigües residuals de
la futura depuradora del Prat va
quedar lliure un espai destinat a
zona de lleure ciutadà, a un
passeig de ribera. L’afluència de
públic va augmentar el risc de
robatoris de productes hortofrutícoles als camps més propers que, fins aleshores, tenien

aquesta façana tancada per
horts il·legals. Per a solucionar
aquesta problemàtica, Sant Boi

i el Prat van demanar al
Consorci del Parc Agrari la
construcció d’una tanca.

La tanca protegirà els camps de conreu.
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El Servei de
Vigilància fa
balanç

D

el març al desembre del
2000 el Servei de
Vigilància del Parc Agrari ha
realitzat una tasca molt efectiva. Concretament, el servei
ha comptabilitzat un total de
4.607 incidències en el conjunt dels municipis del Prat,
Sant Vicenç dels Horts,
Viladecans, Castelldefels i
Cornellà. Les patrulles han
realitzat 4.225 identificacions
de vehicles; han rebut 20
denúncies de particulars i han
detectat 70 robatoris, 145
abocaments i 21 horts precaris, entre d’altres actuacions.
Per poblacions, cal destacar
que al Prat del Llobregat és on
s’han registrat un major nombre d’incidents: 2.306 vehicles identificats, 12 robatoris,
14 abocaments i 3 denúncies.
A Viladecans s’han efectuat
1.779 identificacions de vehicles i a Sant Vicenç dels Horts
s’han identificat 18 horts precaris.
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Instal·lat l’equip
de bombament per
al reg de Sant Vicenç

E

l vell reg de Sant Vicenç
dels Horts, que s’inicia al
pont de Cervelló i arriba
fins la carretera B1 que va a
Sant Boi del Llobregat, disposarà de més aigua gràcies a la instal·lació de dues bombes. Una
d’elles s’ha situat a la cambra
de descàrrega del sifó del riu
Llobregat i, una altra, a la depuradora de la població de Sant
Feliu del Llobregat. El Consorci
del Parc Agrari, en col·laboració
amb la Comunitat de Regants
del reg vell de Sant Vicenç, ha
estat l’encarregat de la col·locació i finançament del primer
equip, mentre que l’Entitat
Metropolitana de Sanejament,

S.A., s’ha ocupat del segon.
Aquesta actuació suposarà el
vessament al reg de 50 litres
d’aigua per segon.
“Quan plou ens ve aigua de la
riera, però desgraciadament és
del tot insuficient per a regar en
determinades èpoques de l’any.
Així doncs, la posada en funcionament d’aquestes bombes ens
permetrà regar a la temporada
d’estiu i podrem anar fent”,
destaca en Jaume Pujades, president de la Comunitat de
Regants del reg de Sant Vicenç.
Iniciades a l’estiu passat,
les obres estan acabades, pendent de l’adequació del tub
d’EMSSA.

Quadre de comandament de les instal·lacions.

Clau de pas de la canonada.

“Producte Fresc
del Parc Agrari”

Adjudicació del
Servei de Vigilància

E

E

l Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat ha concedit noves autoritzacions per a la utilització de la
imatge gràfica, del logotip “Producte
Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat”.
Els sol·licitants autoritzats han estat
Josep Viscarri Ugas, de Sant Boi del
Llobregat, que produeix bledes de la
varietat nomota que conreua durant tot
l’any i Josep Alaball que conreua créixens
i colitxos d’octubre a maig.
Aquest logotip serà utilitzat en envasos i materials escrits, seguint el model
que el Consorci ha establert, sense cap
tipus de modificació no autoritzada. Els
envasos on s’empri la imatge gràfica del
Parc, només contindran productes hortofrutícoles que compleixin la normativa
oficial de “normalització de productes
hortofrutícoles” per a la categoria de primera. Així mateix, el sol·licitant es compromet a tenir informat el Consorci

sobre l’ús del logo, remetent mostres
dels envasos i/o material escrit perquè
siguin revisats pels responsables de les
publicacions i imatge del Parc Agrari. A
més, s’autoritza el Consorci a usar el
nom de l’empresa agrària en publicacions i audiovisuals del Consorci com a
“productor col·laborador” del Parc
Agrari del Baix Llobregat.

11

l Concorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
ha adjudicat a l’empresa “Vigilantes de Seguridad Exprés, S.A.” el servei de vigilància del
Parc Agrari.
El passat 16 de juny es va convocar el concurs
públic de contractació d’un Servei de Vigilància
privada al Parc Agrari del Baix Llobregat. A principis de novembre es va presentar l’informe tècnic de les empreses presentades al concurs,
“Transportes blindados, S.A. (Trabisa)” i “Vigilantes Seguridad Exprés, S.A.” Aquesta darrera
firma, a qui s’ha adjudicat el servei, havia realitzat serveis de vigilància amb guardes particulars
de camp. A més, ha proposat certes millores en
el servei, així com un curs de primers auxilis i un
altre d’extinció d’incendis adreçats al
personal de guàrdia del Parc.
Telèfon d’incidències de 24
hores del Servei de vigilància i
seguretat del Parc Agrari:

649 957 930
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Anàlisi de les parades de
les cooperatives a la nau G
de Mercabarna

A

principis de l’any passat es va realitzar un
estudi sobre les possibilitats d’utilització de la nau G
del Mercat Central de Fruita i
Hortalisses de Mercabarna per
a la comercialització de productes agrícoles de les cooperatives i entitats agràries del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
Aquest estudi va analitzar la
situació actual de la comercialització en el Mercat Central;
la voluntat de les cooperatives
o particulars a emprar la nau
com a punt de comercialització i/o distribució dels seus
productes; les aportacions de
les diferents associacions
agràries sobre les necessitats i
expectatives dels seus processos de comercialització i distribució i, especialment, el paper
que pot jugar Mercabarna en
aquests processos.

Investigació acurada
En una primera fase de la
investigació, es van realitzar
un seguit d’entrevistes amb
els responsables de diferents
cooperatives que desenvolupen les seves activitats a la
nau G o socis que treballen en
el marc del Parc Agrari. I en
una segona fase, es convocà a
una reunió a totes les cooperatives entrevistades a més de
la Cooperativa Agrícola de
Sant
Joan
Despí,
la
Cooperativa de Molins de Rei,
la Cooperativa de Sant Vicenç
i l’Agrícola de l’Hospitalet.
Aquestes entrevistes es varen
completar amb visites a les instal·lacions de Mercabarna i una
recerca bibliogràfica sobre els
sistemes de comercialització
dels productes hortícoles més
habituals al Baix Llobregat.

Les parades de la nau G han de millorar la seva imatge.

Propostes
En l’estudi es recomana la
implantació de mesures que
poden renovar els sistemes de
comercialització de les cooperatives del Parc Agrari de
forma progressiva. Les propostes es divideixen en dos
grans eixos: les encaminades
a millorar la nau G i les adreçades a ajuts per a la comercialització.
Pel que fa a la comercialització, les propostes de suport se
centrarien en:
•Creació d’una Oficina d’Ajut

a la comercialització a nivell
del Parc Agrari.
•Desenvolupament d’una campanya d’informació i de publicitat sobre les cooperatives del
Parc i els seus productes.
•Aplicació de programes de
formació per a les cooperatives.
•Suport a l’activitat comercial
de les entitats agràries amb
ajuts econòmics per a embalatges, ús homogeni de caixes, promocions, etc.
Raimon Roda
Enginyer Agrònom.

La Cooperativa del Prat estrena nau

L

a Cooperativa del Prat compta des de
finals de setembre amb una nova nau,
situada al carrer de les Moreres nº 57,
al polígon Estruch. El local, de dues plantes,
compta amb 1.000 m2. El pis superior està
destinat a productes fitosanitaris, insecticides, envasos, menjar per al bestiar, i un
petit despatx per als socis de la cooperativa.
“La idea de construir unes noves
instal·lacions va sorgir perquè els locals
antics estaven dins el poble i teníem problemes per a fer entrar-hi els camions. Ens
van fer ofertes per al trasllat; a canvi d’una
permuta, del local vell, una empresa constructora ens va donar aquesta nau”, destaca Josep Llopis, president de la cooperativa
del Prat des del 1993.
L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va felicitar
els membres de la cooperativa del Prat.“Les
accions com aquesta són molt importants

per a revitalitzar el sector agrícola i ramader
del municipi, per aconseguir una agricultura competitiva i amb perspectives de futur
que potenciï la qualitat dels productes
autòctons”.
L’acte d’inauguració va tenir lloc el passat
27 de setembre i va comptar amb la presència del Conseller d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, Honorable Josep
Grau, del president del Consorci del Parc
Agrari, Sr. José Luis Morlanes, i de l’alcalde
del Prat, el Sr. Lluís Tejedor.
El Parc Agrari, per la seva banda, ha
finançat la compra d’una màquina de descàrrega destinada a la nova nau de la cooperativa.
La Cooperativa del Prat fou fundada el
1986 i té més de 50 socis. Actualment, es
dedica majoritàriament al conreu de carxofes i altres productes hortofrutícoles.
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Les autoritats i responsables de la cooperativa a l’acte d’inauguració.

El president del Consorci, José Luis
Morlanes amb els pagesos.
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El pollastre del Prat
s’ha obert mercat

E

l Pollastre del Prat va acomiadar el
nou mil·leni amb un èxit de vendes
que feia ja temps que mereixia. A
mitjan octubre l’Associació de Criadors
de la Raça Prat va posar en marxa un programa de degustacions del producte, de
14 setmanes de duració, en alguns punts
de venda i mercats municipals de
Barcelona i rodalies, en col·laboració amb
distribuïdors i detallistes.
De l’octubre al desembre del 2000 es van
preparar gairebé 3000 racions cuinades de
pollastre del Prat. Els punts de degustació
van ésser els següents:
• Mercat de Collblanc
• Mercat de la Muntanyeta (Sant Boi de
Llobregat)
• Mercat de la Boqueria
• Mercat de Sants
• Polleria Rosita (Sant Boi de Llobregat)
• Mercat Sagrada Família
• Mercat de Santa Catalina
• Mercat Estel (Martorell)
• Mercat de la Concepció
• Mercat d’Olesa
• La Rotisserie (Sants)
• Mercat de Molins de Rei

Resultats
Aquesta campanya promocional, que
forma part del pla de màrqueting del producte, volia aconseguir l’apropament del
Pollastre del Prat als consumidors i ampliar
el seu consum, que fins aleshores es limitava a “l’estacionalitat nadalenca” i la veritat
és que ha assolit els seus objectius. Les
degustacions han posat en contacte el consumidor amb els destallistes i al mateix
temps, han aconseguit la participació dels
distribuïdors en tota l’estratègia de comercialització. Les vendes han augmentat, ja
que s’han obert nous punts de venda; el
producte ha guanyat en notorietat i la
marca s’ha posicionat. La major part dels
consumidors creien que aquesta raça havia
desaparegut del mercat i ara han pogut
observar que existeix i continua creixent.
“Estem molt satisfets perquè durant
aquests darrers 4 mesos de degustacions el
Pollastre de la Raça Prat s’ha obert mercat a
Catalunya, està força consolidat, la gent ja
coneix molt el producte. De fet, tenim més
demanda que oferta”, remarca Antoni
Palma, secretari de l’Associació de Criadors.

Parades de cartró
En conjunt, s’han dut a terme més de 20
degustacions, en parades de cartró, plegables i decorades amb dissenys atractius i
moderns per a mostrar als consumidors
que el Pollastre de la Raça Prat ve acompanyat d’una estratègia de màrqueting
potent. “S’ha volgut trencar la imatge de
producte antic i de poca capacitat logística”, afegeix Palma.
Finançament
El programa de degustacions de la Raça
Prat ha estat possible gràcies a les subvencions del Parc Agrari i les ajudes que atorga
la Generalitat de Catalunya als productes
de qualitat, entre els quals es troba el
pollastre pota blava del Prat.

Conveni
amb la cooperativa
Sindicat Agrícola
de Sant Feliu
de Llobregat

El president del Consorci, amb el president del Sindicat Agrícola de Sant Feliu, Antoni
Romagosa.
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El Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat i el Sindicat
Agrícola de Sant Feliu de
Llobregat han signat un conveni
de col·laboració i un pla de treball
per al 2001 pel qual el Consorci
donarà suport econòmic a la
reforma del seu magatzem, concretament a la façana i entrada de
la botiga per tal de millorar les
possibilitats de venda.
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“ L’agricultura no hauria d’estar
aïllada, sinó interconnectada
amb la comercialització”
El segle XXI portarà canvis
en els sectors de la producció. L’agricultura periurbana
no serà una excepció: desenvoluparà nous canals de
comercialització. En Antoni
Colom, professor d’economia agroalimentària i màrqueting a la Universitat de
Lleida, ens parla en aquestes pàgines del futur de
l’agricultura
del
Baix
Llobregat.

E

n les darreres dècades,
l’evolució de les explotacions agrícoles del Baix
Llobregat, situades en la perifèria de Barcelona, s’ha vist
condicionada per la seva proximitat a la gran ciutat. No
obstant, “aquesta situació
suposa també un gran potencial de rendibilitat econòmica;
Barcelona i rodalies són centres de consum i aglomeren
una població de 4.500.000 de
persones que necessita ésser

alimentada diàriament”, destaca Colom.
Els canals de comercialització
dels productes agrícoles de la
comarca segueixen una “línia
convencional que va cap a
Mercabarna i unes altres, que
“van adreçades al càtering i a
la producció de la quarta
gamma. Ara bé, aquests
canals estan molt influenciats
per les activitats comercials, de
distribució i promocionals realitzades per les grans superfícies. En el context actual, el
sector agroalimentari no hauria d’estar aïllat, sinó interconnectat amb la comercialització. De fet, en els propers anys
sorgiran associacions agroalimentàries
semblants
a
l’Agrupació Agropecuària de
Guissona, a la província de
Lleida, que gestiona la comercialització i la distribució de la
seva pròpia producció”.
L’agricultura
del
Baix
Llobregat, com la d’altres

Conveni per a
l’experimentació del control
de nemàtodes i males herbes

E

l Consorci del Parc Agrari
del
Baix
Llobregat,
l’Escola Industrial de
Barcelona (com a òrgan gestor
de
l’Escola
Superior
d’Agricultura de Barcelona) i el
Consell Comarcal del Baix
Llobregat han establert un conveni de col·laboració per a desenvolupar projectes relacionats
amb el “Desenvolupament i
evolució de les densitats de població de Meloidogyne en cul-

tius hortícoles. Bases per al
control integral del nemàtode
en el sistema de rotació tomàquet-enciam” i “incidències de
les males herbes en cultius
hortícoles i perspectives de
control”.
L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) realitzarà treballs de control de
camp en un espai de 530 m2
d’hivernacle i 500 m2 a l’aire
lliure a la finca de Can Comas,
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zones de Catalunya, s’encamina cap al nou mil·leni “tot
aplicant tècniques d’explotació més naturals, com la producció integrada i, en menor
grau, ecològica. Anem doncs,
cap a una agricultura sostenible, on totes les deixalles i
gasos de l’activitat productiva
no perjudicaran el medi
ambient sinó que fins i tot el
podrien arribar a millorar”. I
malgrat que recordem la
darrera dècada del segle XX
com un període de vaques
boges, d’inseguretat alimentària, d’excessiva tecnificació,
de productes transgènics, el
consumidor demanarà més
seguretat en quantitat i qualitat”.

posada a disposició pel
Consell Comarcal del Baix
Llobregat.

Tasques
L’ESAB es compromet a realitzar: la direcció tècnica i l’assessorament necessari per a
dur a terme els treballs experimentals, mostrejos, controls
contemplats en els programes
experimentals i a subministrar
els adobs, planters i fitosanitaris necessaris per a desenvolupar el cultiu de les parcel·les
experimentals. El Consorci del
Parc Agrari aporta el servei de
cultiu, i el Consell Comarcal el
terreny a Can Comas

• Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat:
93 685 24 00
• Diputació de Barcelona. Servei d’Acció Territorial:
93 402 24 83
• Consell Comarcal del Baix Llobregat
Patronat de Promoció Agrícola: 93 685 24 00
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
93 640 08 82 / 93 640 07 94
• Departament de Política Territorial
i Obres Públiques: 93 495 80 00
• Departament de Medi Ambient: 93 419 30 85
Junta de Residus: 93 451 41 35
Junta de Sanejament: 93 451 60 42
• Unió de Pagesos de Catalunya.
Oficina comarcal de Sant Boi: 93 640 63 02
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre - ASAJA:
93 301 16 36
• Reial Canal de la Infanta: 93 318 00 36
• Canal de la Dreta del Llobregat: 93 215 60 72
• Associació de Criadors de Raça Prat: 93 379 00 57
• Associació de Productors de Tomàquet del
Baix Llobregat: 93 640 63 02
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
93 637 00 62
• ADV de fruita del Baix Llobregat: 93 640 63 02
Entitats econòmiques:
• MERCABARNA: 93 335 53 00
• Coop. EUROHORTA: 93 597 08 05
• Coop. del Prat de Llobregat:
93 379 00 57 / 93 37 9 01 51
(Mercabarna): 93 263 09 72
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
93 662 21 47
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
93 373 01 15
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
93 262 03 58
• Coop. Agrícola de Viladecans: 93 658 01 94
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
93 640 01 80 / 93 640 00 18
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 93 335 29 67
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
93 656 00 58
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
93 666 09 86
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 93 668 14 92
Protecció civil i seguretat rural:
Ajuntaments:
• Castelldefels: 93 665 11 50
Policia local: 93 636 14 44
• Cornellà de Llobregat: 93 377 02 12
Policia local: 93 377 14 15
• El Papiol: 93 673 02 20
Policia local: 608 44 60 70
• El Prat de Llobregat: 93 379 00 50
Policia local: 93 478 72 72
• Gavà: 93 263 91 00
Policia local: 93 236 91 40
• L’Hospitalet de Llobregat: 93 402 94 00
Policia local: 93 337 53 53
• Molins de Rei: 93 680 33 40
Policia local: 93 668 88 66
• Pallejà: 93 663 00 00
Policia local: 608 49 32 32
• Sant Boi de Llobregat: 93 635 12 00
Policia local: 93 640 01 23
• Sant Feliu de Llobregat: 93 685 80 00
Policia local: 93 666 15 43
• Sant Joan Despí: 93 480 60 01
Policia local: 93 480 60 10
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 15 51
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 608 19 01 38
• Viladecans: 93 635 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Protecció Civil: 93 482 03 25
• Bombers: 085
• Creu Roja de Sant Boi: 93 652 13 11
• Policia Nacional: 091
• Guàrdia Civil: 062
• Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts: 93 656 67 61
• Mossos d’Esquadra: 93 300 91 91
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El Consorci del
Parc Agrari participà,
amb una ponència de
Miquel Domènech, el
passat mes de
desembre a
Saragossa, en les
jornades “Modelos de
gestión en zonas
húmedas de espacios
periurbanos”,
organitzades per
l’ajuntament
d’aquesta ciutat en
el marc del programa
LIFE de millora del
Galacho de Juslibol,
una zona humida
envoltada d’una
important superfície
agrícola.

El gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, Sr. Ramon Terricabras, intervenint a les
Jornades de Debat sobre una conservació de l’Horta de
València, el passat 19 de desembre.

Visites al Parc

A principis d’any, els professors de l’Escola d’Agricultura que
aviat estarà ubicada a Castelldefels, visitaren el Parc Agrari.

50 Pagesos i pageses de la població japonesa de Ja Otofure, a
250 km de l’olímpica ciutat de Sapporo; ens visitaren el mes de
novembre.

40 Joves pagesos ens visitaren el mes de novembre en el marc d’un curs
de formació de la Unió de Llauradors del País Valencià.

15

Cándido Álvarez i Montserrat Gelonch, tècnics del
Centre de Recursos Mediambientals de l'Ajuntament
de Reus (Baix Camp).
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