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Mirant cap al futur

Des de l’inici de la constitució del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat, el març de 1998,
hi havia qui estava entestat a voler demostrar la
il·legalitat d’un ens que no tenia ni té cap més
objectiu que, en col·laboració amb les administracions locals, consolidar l’espai agrari del
delta i la vall baixa del Llobregat potenciant els
seus valors ambientals i productius, de manera
que els pagesos i les pageses puguin desenvolupar la seva professió el millor possible.
Finalment, el Tribunal Suprem, en sentència dictada el proppassat 20 de setembre, ha desestimat tots els motius de cassació al·legats en
contra de la constitució del Consorci del Parc
Agrari, fent així que, ara més que mai, estigui
reconeguda la seva legitimat.
Aquesta situació no ha preocupat mai els
membres del Consorci, ans el contrari, des del
primer moment, han impulsat la seva acció en
col·laboració amb el sector agrari. El dia a dia i la
preocupació pels problemes i necessitats dels
pagesos i pageses del Parc Agrari ha pogut molt
més que qualsevol controvèrsia.
El fet d’estar propers als problemes dels pagesos i després d’un any 2005 amb preus baixos en
el mercat i una climatologia adversa (gelades,
nevades, inundacions i sequera) ha portat el
Consorci a iniciar un programa de promoció econòmica anomenat “Parc Actiu” que va començar
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el mes de juliol amb la realització d’entrevistes a
un total de 44 pagesos per conèixer la seva opinió sobre la comercialització de les produccions
hortofructícoles del Parc Agrari. La finalitat, una
vegada analitzats els resultats de les entrevistes,
és debatre aquests de forma conjunta i poder
establir unes conclusions que donin llum sobre
cap a on ha d’anar la venda dels productes
d’horta i fruita del Parc Agrari, i quin ha de ser el
tipus de suport del Consorci a les estratègies de
comercialització de les explotacions agràries.
L’actual campanya de foment del consum del
pollastre de raça Prat “El Pota Blava a la carta”
és un exemple clar d’aquesta voluntat de promocionar els nostres productes.
La feina es fa treballant i no en els tribunals i
en les discussions inútils en què encara hi ha algú
que insisteix. Cal intentar resoldre problemes, no
crear-ne. Això és el que necessita el professional
agrari: tenir eines de protecció, gestió i promoció
que li puguin ser útils, finalitats fonamentals del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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L’actuació del Servei de Seguretat i Vigilància permet
la detenció del “lladre de la bicicleta”
L’actitud violenta del detingut havia creat l’alarma social entre els pagesos

SERVEI DE VIGILÀNCIA

El 10 de novembre, dins el municipi de de Viladecans, la qual es desplaça al lloc
Gavà, el Servei de Guarderia del parc és dels fets i es fa càrrec de la situació.
requerit per un pagès que els comunica
Després de la corresponent instrucció
que acabava d’interposar una denúncia a policíaca, Antonio G.H. confirma que l’inla Comissaria nacional de policia ja que ha dividu detingut a Viladecans és el mateix
estat agredit i objecte d’un
que el va agredir i robar.
robatori a la seva propietat
La identificació del Servei
Tota la informació de Seguretat i Vigilància del
situada al Camí de l’Arbret
es comunica a les Parc Agrari d’aquest individu
(tocant al camí de la
Sendera, a 100 m de la
diverses policies (i la posterior detenció per
riera). L’agressor, un jove
part de la Policia Local de
locals
magrebí d’entre 18 i 20
Viladecans) és un fet imporanys, va fugir en una bicicletant ja que el jove havia
ta quan l’arribada de la filla del pagès el va creat l’alarma social entre els pagesos prindissuadir. Abans de marxar, però, el va ata- cipalment pel seu comportament violent.
car, va punxar-li una roda del seu vehicle, va
robar-li el telèfon mòbil i li va demanar Trets a l’entorn de Can Comas
diners. Antonio G.H. va haver de rebre El 7 de juliol, membres del Servei de
assistència mèdica a l’Institut Català de la Seguretat i Vigilància del Parc Agrari escolten trets a l’entorn de Can Comas (el Prat
Salut de Castelldefels.
L’endemà, 11 de novembre, el pagès de de Llobregat). Dos joves fugen en veure
la Masia de Cal Seguí, a Viladecans, infor- arribar la patrulla que troba, entre d’altres
ma els guardes de l’enfrontament que ha objectes, dotze casquets de pistola, un mall
patit amb un jove al Camí de Cal Seguí. El i una caixa forta forçada. Immediatament,
Servei de Seguretat i Vigilància es persona els guardes de camp informen dels fets als
al lloc dels fets i constata que la descripció C.N.P. els quals continuen amb la investigacoincideix amb la realitzada, el dia anterior, ció gràcies a les dades i proves aportades
per Antonio G. H. Per aquest motiu, des- pels guardes.
prés d’aturar el jove, membres del Servei de
Seguretat i Vigilància el retenen alhora que Robatoris al parc
es posen en contacte amb la Policia Local Un altre tipus d’incidència són els robatoris.
El Garden l’Aralia, al Camí del Penyasco a
Sant Boi de Llobregat, havia estat objecte
de diversos furts. Gràcies al seguiment que
d’aquests realitza el Servei de Seguretat i
Vigilància, la nit del 15 de setembre, els
guardes avorten un nou intent. La presència d’un vehicle sol estacionat davant la
porta d’accés del Garden provoca que els
guardes interroguin el seu ocupant.
Després d’argumentar que està canviant
una roda punxada, el conductor marxa...
deixant un bon nombre de plantes damunt
la porta d’accés, a punt per ser carregades
Es lluita contra el furt “de bossa”.
al vehicle.

SERVEI DE VIGILÀNCIA

El Servei de Seguretat i Vigilància del Parc Agrari és un dels més valorats i apreciats pel
conjunt de pagesos del parc. Una assistència i cobertura de 24 hores al dia, 7 dies a
la setmana i l’estreta col·laboració amb les policies locals i els pagesos de l’àmbit del
Parc Agrari dóna els seus fruits. Aquesta és la crònica de les darreres actuacions del
Servei de Seguretat i Vigilància entre les quals destaca la que ha permès la detenció
de l’individu conegut com “el lladre de la bicicleta”.

Antonio G.H., pagès agredit .

El 14 d’octubre, les càmeres de vigilància
de l’Aralia filmen el conductor robant a l’interior. Uns dies més tard (21 d’octubre), el
Servei de Vigilància és requerit pel Cos
Nacional de Policia per tal d’identificar el
sospitós, finalment enxampat.

Danys als camps
La presència d’un ramat d’ovelles produeix,
el 26 d’octubre, danys als camps d’un
pagès situats a la zona del Camí de l’Arbret
del Mig, a Gavà. El propietari informa els
guardes. Incidents similars s’havien produït
mesos enrera a la mateixa zona, la qual
cosa provoca que s’intensifiqui la recerca
d’informació sobre els ramats de l’entorn.
Es detecta un corral en precari i se sospita
que el ramat, que no porta crotal, no disposa de llicència d’activitat municipal (sospita confirmada pel Servei Tècnic del
Departament de Sanitat de l’Ajuntament
de Gavà). La informació es posa en coneixement de la Policia Local del municipi.

Balanç de les incidències
En el moment de tancar aquesta edició del
Notícies del Parc Agrari el nombre d’incidències registrades pel Servei de Seguretat
i Vigilància del Parc Agrari és de 440 en el
decurs de 2005. Els abocaments, amb 89
casos, i les deficiències i novetats en els
camins i sèquies, amb 57, són les dues
tipologies més habituals. Els segueixen els
horts en precari i danys a la propietat (50
casos), els robatoris (47), i la identificació i
control de vehicles (29).
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Proposta de Pla d’Actuacions 2006-2007:
eixos i línies principals

Sostenibilitat

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ
1. Impulsar la xarxa de cooperació entre el Consorci del Parc
Agrari i el conjunt d’administracions i entitats sense ànim de
lucre que en formen part.
El Consell Agrari canalitza les aportacions d’altres organitzacions
i/o persones relacionades amb el sector agrari.
2. Col·laboració amb els actors territorials sectorials amb incidència sobre el Parc Agrari.
Convenis, ajuts i col·laboracions (ADV, comunitat de regants,
DARP, IRTA, ESAB...); Contacte directe amb els pagesos.
3. Impulsar la projecció exterior del Parc Agrari en la recerca
d’intercanvi d’experiències i creació de xarxes de cooperació.
Adhesió i participació en xarxes europees (Arc Llatí, Fedenatur,
Terres en Ville, Federparchi, etc.); Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona; entre d’altres.
4. Vetllar, fomentar, millorar i/o recuperar els recursos
patrimonials.
Recursos hídrics (xarxa de reg), genètics (Arborètum, selecció dels
miravolans), faunístics i florístics (estudi florístic, estanyats de Cal
Roc), paisatgístics (recuperació riberes del Llobregat) i del sòl (parcel·les abandonades, bones pràctiques agronòmiques...).
5. Impulsar les accions de millora territorial i ambiental.
Arranjar la xarxa de camins i reg; Actuacions paisatgístiques (millora d’espais marginats i/o abandonats, neteja...), etc.
6. Reforçar els mecanismes de millora, gestió i control
territorial i ambiental.
Usos lúdics del parc; Indicadors de qualitat agroambiental;
Consolidació dels AGROPOL, etc.

SERVEI DE VIGILÀNCIA

EIXOS
Cooperació
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Parc Agrari, i signifiquen la continuació de les accions dutes a
terme en els darrers anys així com la incorporació de les noves
necessitats plantejades durant el 2005. Les 11 línies prioritàries se
situen al voltant de 4 eixos (cooperació, sostenibilitat, producció i
comercialització, informació i coneixement). Són:

Seguretat i Vigilància al Parc Agrari.

ANNA CASANOVAS

Actualment, s’està enllestint el document que aglutini les actuacions establertes per al període 2006-2007 del Parc Agrari del
Baix Llobregat. Les línies prioritàries corresponen a un desenvolupament de les línies estratègiques del Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari i del Pla especial de protecció i millora del

Obres d’arranjament de camins.

Producció i
7. Fomentar la producció agrària de qualitat.
Producció integrada i ecològica; Acords amb les ADV; Programa
comercialització
Hespérides...
8. Desenvolupar i impulsar accions de foment i millora de les
xarxes de comercialització.
Campanya “Els Sabors de l’Horta”; Marca “Producte fresc del Parc
Agrari”; Pollastre de la Raça Prat; Carxofa; etc.
9. Mantenir i incrementar si s’escau l’eficàcia i eficiència de la
Guarderia Rural.
Seguiment de les incidències; Ubicació del servei a Can Comas;
Millora del sistema de comunicacions...
10. Consolidar la Masia de Can Comas com a centre de
referència per al sector agrari del parc.
Centre d’informació i documentació; Material de divulgació
i formació; Centre d’activitats i serveis.
11. Impulsar la incorporació del sector agrari a les TIC.
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Producció agrària de qualitat.
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El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació
interposat per l’Institut Català Agrícola de Sant Isidre
(IACSI) contra la constitució del Consorci del Parc Agrari
La sentència estableix que les reclamacions fetes per l’IACSI no tenen cap fonament
En sentència dictada el passat 20 de
setembre, el Tribunal Suprem ha desestimat tots els motius de cassació que
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre
(IACSI) havia presentat contra l’acord de
constitució definitiva i aprovació dels
estatuts del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat del 24 de març de 1998.
A la sentència, el Tribunal Suprem reconeix que l’acord s’ajusta plenament a
dret i, alhora que posa fi al llarg contenciós, atorga fermesa definitiva al
Parc Agrari del Baix Llobregat i al seu
organisme gestor.

El contenciós es va originar arran de la
constitució del Parc Agrari del Baix
Llobregat. Tot i disposar del suport del
sindicat majoritari de pagesos, l’IACSI va
posicionar-se en contra ja que considerava que l’acord de constitució infringia
el procediment legalment establert; que
hi havia falta de motivació i arbitrarietat;
falta de coherència; il·legalitat en la constitució del Consorci; incompetència i
desviació de poder; falta d’habilitació i
delegació dels municipis per complir
alguns punts recollits en els estatuts;
que s’excedien els límits de discrecional-

Carta al
Conseller Siurana

itat; presumptes limitacions de l’exercici
de la propietat i llibertat d’empresa; i
que es vulneraven altres drets constitucionals.
La sentència estableix que les reclamacions fetes per l’IACSI no tenen cap
fonament.
Des de l’any 1998 i fins al setembre
de 2005, temps en què el procediment
judicial ha estat en tràmit, el Parc Agrari
del Baix Llobregat i el Consorci que el
gestiona s’ha consolidat com una eina
eficaç de gestió, protecció i promoció
dels sector agrícola a la comarca.

Hble. Sr. Siurana:

El mes de novembre de 2005, des de la
Presidència del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat s’ha fet arribar a l’Hble. Sr.
Antoni Siurana, Conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, una carta en què es demana la
inclusió de les zones rurals periurbanes (i el
Parc Agrari entre elles) susceptibles de rebre
ajuts a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) en l’elaboració del Plan Estratégico Nacional. La presència o absència dels espais agraris periurbans en
aquest Plan Estatégico té una importància
capital ja que el document indicarà les prioritats de la intervenció del FEADER a l’Estat
espanyol i serà el marc per a la confecció del
Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2007-2013.
A continuació, reproduïm íntegre el text de la
carta enviada al Sr. Siurana:

Com ja sabeu, en el DOUE del 21.10.2005 L 277, s’ha publicat el Reglament (CE)
núm. 1698/2005 del Consell de 20 de setembre de 2005 sobre “l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural” (FEADER), on, per primera vegada en un Reglament de la UE, apareix el concepte “zones
rurals periurbanes” definides com a zones sotmeses a la creixent pressió dels centres
urbans (Consideració 11 del Reglament) i, per tant, susceptibles d’aplicació del present reglament.
És per això, i com a conseqüència de les atribucions que té el Govern de la
Generalitat en matèria d’agricultura, que us demano que incidiu en la inclusió d’aquest concepte en el redactat del Plan Estratégico Nacional, que indicarà les prioritats de la intervenció del FEADER a l’Estat espanyol, constituint el marc de referència per a l’elaboració del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007 –
2013 on esperem hi hagi un reconeixement dels espais agraris periurbans com
espais amb peculiaritats pròpies tot dotant-los de mesures específiques d’ajuts i, en
especial, per a aquells espais agraris que gaudeixin d’alguna mesura de protecció i
gestió específica com és el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Es tracta d’una oportunitat clau, ja que no tindrem cap més nova oportunitat d’incidir sobre els recursos de la UE per als espais agraris periurbans fins el nou Pla de
Desenvolupament Rural que s’ha de redactar a partir del 2013.
Rosa Boladeras i Serraviñals
Presidenta del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Propera incorporació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca al Consorci del Parc Agrari
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya
(DARP) ha expressat en diverses ocasions la
intenció d’ingressar al Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat.

Davant d’aquest desig manifest, i per fer
possible aquesta nova incorporació, per
una banda, és previst a l’inici de 2006 la signatura d’un protocol entre el Consorci i el
DARP en què s’expressen els àmbits en el

quals aquest darrer desenvoluparà les seves
competències al Parc Agrari i, per una altra
banda, el Consorci promourà una modificació dels estatuts perquè aquests s’adaptin
a la nova incorporació.
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Avancen satisfactòriament els Plans de Treball als
municipis amb infraestructures dins l’àmbit del Parc Agrari
Tots els Plans de Treball acordats amb els Ajuntaments de
Viladecans, Sant Feliu, Gavà, Sant Boi i el Prat avancen satisfactòriament i s’han iniciat les converses amb els municipis de
Viladecans, el Prat i Sant Boi per a definir els Plans de Treball 20052006. A continuació, publiquem una selecció de les actuacions
realitzades els darrers mesos a l’àmbit del Parc Agrari. A més a
més, s’està duent a terme l’arranjament dels exteriors de la Masia
de Can Comas per tal que s’adeqüin als serveis que s’hi realitzen.
Les obres són: tancament de la finca, arranjament del mur perimetral i elements singulars, condicionament del cobert, millora de
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les zones de trànsit, xarxa de clavagueram, xarxa elèctrica i zona
de rentat de vehicles i establiment d’un punt verd. També avança
la redacció del “Projecte de canalització de l’aigua de l’EDAR de la
Murtra des de l’Avinguda Bertran Güell / Camí Ral, fins a la pluvial
P5”, que significaria bombar les aigües depurades de la Murtra, a
Gavà, fins a les capçaleres de les corredores. El projecte s’inclou en
el conveni entre el Consorci del Parc Agrari i el Consorci de l’Escola
Industrial de Barcelona. Per a la seva execució, s’ha signat un conveni entre el Consorci del Parc i l’Ajuntament de Gavà. D’ambdues
actuacions en parlarem a la propera edició del Notícies.

IMATGES: ANNA CASANOVAS

PLANS DE TREBALL - CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS
Actuació Parc Agrari
VILADECANS 2004
• Arranjament del camí de les Maletes
• Arranjaments de ponts d’accés a les finques (camí dels Llanassos)
• Part asfaltat del camí del Pi Tort

Actuació Ajuntament
• Asfaltat del camí del Pi Tort

Arranjament del camí de les Maletes.
SANT FELIU 2004
• Arranjament del camí paral·lel a l’A-2
• Arranjament del desguàs de la riera de la Font
• Desbrossaments (torrent del terme,
riera de la salut i riera de la Font)

Arranjament del desguàs de la riera de la Font.
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• Arranjament del camí paral·lel a l’A-2,
riera de la Salut - Sant Joan
• Gual d’entrada del camí de la riera de la Font
• Arranjament de la tanca del camí del Pla
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Actuació Parc Agrari
GAVÀ 2005
• Arranjament del camí del Soberano de Baix
• Arranjament del tram final del camí de Parets

Actuació Ajuntament
• Arranjament del camí de Can Torelló
• Obres generals de manteniment

Arranjament del camí del Soberano de Baix.
SANT BOI 2005
• Arranjament del camí de les Salines

• Consolidació de cunetes, desbrossament de marges,
substitució / reparació de senyalització vertical
• Pavimentació camins

Camí de les Salines.
EL PRAT 2005
• Sistema de bombeig al sector de Cal Roc

• Asfaltat del camí Cal Farrés
• Asfaltat del camí Ca l’Inglada
• Reparació sots (clotejat) diversos camins

Asfaltat del camí Cal Farrés.
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Obres de l’AVE

El Consorci demana al Ministeri de Foment la gestió
dels terrenys del meandre de Santa Coloma de Cervelló

La implantació del nou ramal ferroviari en
el marge dret de la vall baixa, dins l’àmbit
del Parc Agrari, deixa una franja estreta de
terreny entre el ramal i el riu en els municipis de Pallejà, Sant Vicens del Horts i una
part de Santa Coloma de Cervelló. En
aquest darrer, la franja s’eixampla provocant el seccionament d’una de les zones
agrícoles millor conservades i actives del
parc. A petició dels propietaris de les terres,
Unió de Pagesos i l’Ajuntament de Santa
Coloma, que consideraren que la segregació del conjunt dificultava el manteniment
de l’activitat agrícola, els terrenys han estat
expropiats pel Ministeri de Foment per a
l’execució del projecte d’obres.

Parcel·les agrícoles productives

Panoràmica de les obres del tren d’alta velocitat en l’àmbit del Parc Agrari.

En el seu Pla de gestió i desenvolupament, el Consorci preveu mesures per
millorar el redimensionat de les finques així
com adequar-les als requisits que en permetin la viabilitat. La voluntat dels municipis de la comarca és, clarament, la de recuperar mediambientalment la ribera del riu
i facilitar-ne l’accés als ciutadans.

XAVIER PÉREZ

L’expropiació del conjunt segregat permetria reordenar parcel·làriament el nou espai
generant, a més dels camins de ribera i de
serveis, parcel·les agrícoles cultivades de
Assegurar el reg
manera racional. El paper
La zona del meandre és
de reordenador de l’espai
La zona ha de
d’aproximadament unes 16
s’assignà al Consorci del
mantenir
l’accés
a
hectàrees i s’hauràn de defiParc Agrari, tal i com es
l’aigua
del
Canal
nir els camins, espais de
comunicà al Ministeri i a
lleure, infraestructures de
l’ens gestor del parc.
de la Dreta
reg i drenatge i l’orografia.
L’anàlisi de la situació dels
terrenys posa en evidència el perill de con- És important vetllar per la correcta redefivertir-se en una zona degradada, escenari nició de la xarxa de reg i drenatge del
conjunt de la plana del meandre ja que
d’abocaments i ocupacions il·legals.

La franja de terreny pot convertir-se en escenari d’abocaments i ocupacions il·legals.
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Sant Feliu de Llobregat, en aquesta ocasió, abordem les conseqüències de la implantació del tren d’alta velocitat als terrenys
del meandre de Santa Coloma de Cervelló situats entre el nou
ramal ferroviari i el riu canalitzat.

XAVIER PÉREZ

Les obres del tren d’alta velocitat avancen imparables. Si en
l’anterior número del Notícies del Parc Agrari informàvem de
l’impacte, dins el territori del Parc Agrari, de les obres que es
feien als termes municipals del Papiol, Pallejà, Molins de Rei i

l’execució de les obres intercepta nombroses canalitzacions. S’ha de preveure
que la zona expropiada mantingui l’accés
a l’aigua de reg del Canal de la Dreta. Si
això no es preveu abans es consolidin les
obres, ja no serà possible fer passar una
canalització per sota de la plataforma del
ramal ferroviari. També cal limitar el deteriorament de la capa del sòl i vegetació a
l’estrictament inevitable. Aquests arguments ratifiquen la idoneïtat d’una cessió
de la gestió dels terrenys esmentats per
part del Ministeri de Foment al Consorci
del Parc Agrari.
Les obres d’aquest tram del meandre ja
han començat. L’aparició de problemes
per causa de les obres en les finques,
canals de reg i camins ha motivat la creació d’una comissió de seguiment de les
obres integrada per l’Ajuntament de Santa
Coloma, el Canal de la Dreta, la Unió de
Pagesos i el Parc Agrari. Aquesta comissió
es reuneix, aproximadament, cada quinze
dies seguint el model de la que ja existeix
per a les obres de l’AVE de Sant Boi de
Llobregat.
Per una altra banda, les obres ja han
començat a municipis com Sant Joan
Despí o el Prat de Llobregat.
Des del Consorci del Parc Agrari es fa un
seguiment de les actuacions i s’enforteix la
col·laboració amb els ajuntaments i representants dels pagesos afectats per tal de
minimitzar els efectes de les obres.
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Fundació Lluís Nomen: la prevenció
de riscos laborals al camp
S’ha signat un conveni de col·laboració ció. Du a terme campanyes de sensibilitentre el Consorci del Parc Agrari i la zació entre els agricultors i treballs i cursos
Fundació Lluís Nomen Castellnou per al de formació orientats a l’obtenció de les
foment de plans de prevenció de riscos acreditacions en matèria de prevenció de
laborals. Entre les funcions del Parc Agrari riscos laborals que els capacitin per exercir
la seva activitat professiofiguren el compliment de la
nal, d’acord amb la normalegislació, el desenvolupaJornades sobre
tiva existent.
ment econòmic i tecnològic
fitosanitàris o
Segons el conveni, el
de les explotacions agrícomaquinària
clouen
novembre
de 2005 s’inicià
les i l’establiment d’acords
la campanya per a la prede col·laboració amb entila campanya
venció de riscos laborals
tats sense ànim de lucre.
El Pla de gestió i desenvolupament (PGD) entre els pagesos del parc que finalitzarà
impulsa la millora de la professionalitat de el maig de 2006. La campanya ofereix,
per una banda, un curs bàsic de prevenció
les explotacions agràries.
de riscos laborals i, per l’altra, l’assessoraD’acord amb la normativa
ment i tutela d’una tècnica agrícola en l’eLa Fundació Lluís Nomen realitza, des de laboració dels plans de prevenció per part
l’any 1999, accions dirigides a la preven- d’aquells empresaris que, en tenir d’un a
ció de riscos laborals agraris i ramaders, cinc treballadors, poden confeccionarelabora programes formatius i d’assesso- se’ls ells mateixos, però que no es consirament als pagesos per millorar la preven- deren prou capacitats per a fer-ho sols.
Les jornades monogràfiques sobre
ció de riscos i impulsa accions de preven-

FUNDACIÓ NOMEN

Els pagesos tenen la possibilitat d’assessorament
i tutela per confeccionar els plans de prevenció

S’ofereix la tutela d’una tècnica agrícola.

temes que preocupen els pagesos clouran
la campanya. Les temàtiques són
“Fitosanitaris: riscos i bones pràctiques”,
“Salut i seguretat de la dona pagesa” i la
correcta utilització de la maquinària. El
Parc Agrari ofereix la Masia de Can
Comas per a la realització dels cursos i
xerrades. El Consorci col·labora en l’edició
de material divulgador.
La Fundació pren el nom del dirigent de
la Unió de Pagesos que va formar part del
Consell plenari del Parc Agrari en els seus
inicis, Lluís Nomen Castellnou, mort a
causa d’un accident laboral l’any 1999.
Per a més informació:
www.fundaciolluisnomen.org

Crònica de la sequera
Les pluges de mitjan agost aturen les mesures preses per l’ACA
Després del fred i les gelades de l’hivern i provenia de les depuradores de la zona. A
de les pedregades primaverenques, l’estiu finals del mes de juliol, i abans d’entrar en
començà amb la manca de pluja. El el nivell d’excepcionalitat, l’ACA proposà,
Departament de Medi Ambient i com a mesura d’estalvi, avançar la retallaHabitatge de la Generalitat de Catalunya da del cabal d’aigua del riu cap als canals
emetia el Decret 93/2005, de 17 de maig, de reg del Parc Agrari (Canal de la Dreta i
d’adopció de mesures
Canal de la Infanta). Unió de
excepcionals en relació amb
Pagesos, conjuntament amb
Les connexions
la utilització dels recursos
el Parc Agrari i els demés
actuals no
hídrics (Decret de Sequera),
agents implicats, es mostrà
abasteixen dos
segons el qual, en el seu
favorable a la priorització de
article 15 sobre usos agríco- terços dels conreus l’aigua per a ús de boca i a
les,
determinava
que
les mesures encaminades a
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assegurar el subministrament domiciliari.
“podrà substituir tots o part dels cabals Tot i això, insistí perquè l’ACA, abans de
destinats a reg agrícola per aigües resi- substituir l’aigua del riu per l’aigua de
duals regenerades”.
depuradora en els usos agrícoles, garantís
La mesura preveia que, quan el nivell la qualitat sanitària i agronòmica d’aquesdels pantans de la conca del Llobregat ta última, un cabal suficient per abastar
superés el llindar d’excepcionalitat, es tota la zona regable del Llobregat i habilireduiria el cabal d’entrada d’aigua del riu tés les connexions. Amb les connexions
al Canal de la Dreta i s’utilitzaria aigua que actuals, dos terços dels conreus no queden

abastats. Finalment, la mesura s’aplicà uns
dies (amb aigua que provenia de l’EDAR
de Sant Feliu), però les pluges d’agost i el
descens de la demanda d’aigua per part
de la comunitat de regants comportà que
no es posés en funcionament.

Fruiters de secà
El conreu de fruiters de secà, si bé fora de
l’àmbit del Parc Agrari, sí dins la seva zona
d’influència, també es veié afectat per la
manca de pluja a la comarca. I de manera
molt especial, el conreu de cirerers a municipis com Begues, Torrelles, Sant Climent o
el Papiol. El fred intens de l’hivern provocà
que els arbres tinguessin un quallat
excel·lent i una producció abundant de
fruit. L’aturada de les pluges, però, va fer
que aquest no pogués agafar tamany fent
disminuir, consegüentment, el seu valor
comercial i la pèrdua de rendibilitat de les
explotacions.
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El Parc Agrari i els productes de qualitat

La campanya “El Pota Blava a la carta”
promociona el millor pollastre
de l’Estat espanyol
El 18 de novembre, amb un acte de pre- Gremis d’Hostaleria i Restauració de la
sentació i degustació gastronòmica a la comarca. L’interès primordial és aconseSala Cotxeres del Palau Robert de guir la presència regular d’aquest producBarcelona, començava oficialment la cam- te als restaurants de la zona. El nombre
panya de promoció del pollastre i capó de total d’establiments adherits és de 20.
la Raça Prat, el Pota Blava, als restaurants
El divendres 4 de novembre i en el marc
del Baix Llobregat. Es contribueix, d’aques- de la fira AGROTUR (Cornellà de
ta manera, a difondre l’excel·lent gastro- Llobregat), va oferir-se un primer tast.
nomia de la comarca i els seus productes
Patrimoni culinari i agrícola
autòctons.
Per a la campanya, que porta per nom La presentació al Palau Robert comptà
“El Pota Blava a la carta. El pollastre de la amb els parlaments de la Sra. Anna
Raça Prat en els restaurants del Baix Hernández, Consellera de Presidència i
Llobregat”, s’ha confeccionat un receptari Serveis Generals del Consell Comarcal del
que recopila les propostes d’una vintena Baix Llobregat; de l’Alcalde del Prat de
de restauradors del Baix Llobregat prota- Llobregat, Sr. Lluís Tejedor; del Sr.
Domingo Morilla, President
gonitzades per l’únic pollasde la Federació d’Hostaleria
tre de l’Estat espanyol que
Vint coneguts
del Baix Llobregat ; del
gaudeix del segell de qualirestaurants del
President
del
Consell
tat Indicació Geogràfica
Regulador
del
Pollastre
i
Protegida. El receptari pot
Baix Llobregat hi
Capó del Prat, Sr. Manel
trobar-se als restaurants
participen
Torres; i de la Sra. Roser
participants, a les Oficines
Caballé, del Departament
d’Informació Turística, als
Ajuntaments i als centres de venda del de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat de Catalunya.
pollastre i cooperatives agràries.
Anna Hernández destacà la importància
La campanya ha estat promoguda pel
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el que campanyes com aquesta o “Els Sabors
Parc Agrari del Baix Llobregat i el Consell de l’Horta del Baix Llobregat” (vegeu
Regulador del Pollastre i Capó de la Raça Notícies del Parc Agrari, núm. 10, pàg. 10Prat i compta amb la col·laboració dels 11) tenen en el reconeixement, manteni-
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ment i difusió del
patrimoni culinari i
agrícola
del
Baix
Llobregat.
A continuació, el Sr.
Torres
senyalà
aquells
aspectes
que caracteritzen el
pollastre i capó
Raça Prat, l’esforç
que realitza el sector productiu (un sector,
però, que per damunt de tot creu en allò
que fa) i recordà l’imprescindible suport
institucional.
Domingo Morilla, per la seva banda,
mostrà la seva satisfacció per la col·laboració dels Gremis d’Hostaleria en projectes
d’aquesta naturalesa i per l’oportunitat de
gaudir de productes tan excelsos a la
comarca.
Rosa Caballé relacionà l’actual reconeixement mundial de la cuina catalana amb
l’excel·lent qualitat de molts dels productes del país: el Pota Blava entre ells.
Finalment, Lluís Tejedor subratllà, per
una banda, el paper del Parc Agrari del
Baix Llobregat com al millor defensor a la
comarca de la terra i dels productes de
qualitat com el pollastre Raça Prat davant
de les fortes pressions urbanístiques,
econòmiques, etc., i, per una altra, que

Establiments participants a la campanya
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AMARENA
Ctra. de Corbera, km 1,3
08756 la Palma de Cervelló
Tel. 936 720 914

CALASANZ RESTAURANT & HOTEL EL PALAU VELL
Av. Barcelona, 36-38
Palau Vell, 6
08750 Molins de Rei
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 936 681 639
Tel. 936 532 015

ATRIUM VILADECANS
Av. Josep Tarradellas, s/n
08840 Viladecans
Tel. 936 357 013

CASA ANDALUCÍA
Església, 31 bis
08860 Castelldefels
Tel. 936 642 652

HIBISCUS DE CAN FISA
Bellavista, 1
08757 Corbera de Llobregat
Tel. 936 500 000

EL RACÓ
HOTEL GOLF CAN RAFEL
Poca Farina, 20
Afores, s/n
08849 Sant Climent de Llobregat 08758 Cervelló
Tel. 936 581 639
Tel. 936 501 005

BARRA D’OR
CASA NOSTRA
Díaz de la Fuente, 1
Frederic Soler “Pitarra”, s/n
08950 Esplugues de Llobregat 08757 Corbera de Llobregat
Tel. 933 718 697
Tel. 936 500 652

ELS FOGONS DE LA MONTSE
Jacint Verdaguer, 101
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 936 561 213

MAJOR TRENTA-SIS
Major, 36
08850 Gavà
Tel. 936 626 652

BOIXADOS
Arcadio Balaguer, 93
08860 Castelldefels
Tel. 936 652 075

EL CELLER D’EN SADURNÍ
Masia Can Sadurní
08859 Begues
Tel. 936 390 161

FOLLIA
Creu de Muntaner, 17
08970 Sant Joan Despí
Tel. 934 771 050

MASIA CAN TINTORER
Camí de Can Tintorer, s/n
08750 Molins de Rei
Tel. 936 681 394

CAL MINGO
Ctra. Barcelona C-245, s/n
08840 Viladecans
Tel. 936 373 847

EL MIRADOR DE SANT JUST
Av. Indústria, 12
08960 Sant Just Desvern
Tel. 934 990 342

FRONTÓN CASA ALCAIDE
Nicolás María Urgoiti, 16
08820 el Prat de Llobregat
Tel. 933 791 012

SAMARANCH PARK
Francesc Samaranch, 11
08750 Molins de Rei
Tel. 936 687 185
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XAVIER PÉREZ

“Els Sabors de l’Horta
del Parc Agrari
del Baix Llobregat”

Acte de presentació de la campanya al Palau Robert de Barcelona.

XAVIER PÉREZ

la defensa del model territorial que l’objectiu de reconèixer i preservar els
representa el Parc Agrari
productes alimentaris de
afecta molt favorablemajor qualitat del nostre
L’actual cuina
ment la qualitat de vida
continent.
dels habitants del Baix
Conegut per tothom com
catalana és fruit
Llobregat. Un cop finalita Pota Blava pel color blau
de productes com
zaren els parlaments, tots
pissarra de les seves potes i
el Pota Blava
els assistents van gaudir
dits, el pollastre Raça Prat,
d’una degustació de plats
de color ros fosc i cresta
elaborats amb el pollastre Raça Prat.
senzilla dentada, té una carn de color
fosc i uniforme, melosa i fina i sense greiIndicació Geogràfica Protegida
xos excessius. Un mínim del 80% de la
El pollastre de la Raça Prat és una raça seva alimentació correspon a cereals. Els
autòctona del Baix Llobregat i destaca factors de creixements (antioxidants,
per la seva qualitat i característiques. Es espessants, etc.) estan totalment prohitracta de l’únic pollastre de l’Estat espan- bits. Els Pota Blava es crien a terra, amb
yol que ostenta el segell de qualitat una densitat de població que no supera
Indicació
Geogràfica els 8 animals per m2 als galliners i l’edat
Protegida, distintiu mínima per al seu sacrifici se situa entre
atorgat per la Unió els 120 i els 180 dies (360 en els cas del
Europea
amb capons).

Els Pota Blava es crien a terra i més del 80% de la seva alimentació correspon a cereals.

Està previst que el mes de gener de
2006 s’iniciï una nova edició de la
campanya “Els Sabors de l’Horta” mitjançant la qual una selecció de restaurants del Baix Llobregat inclouran a les
seves cartes plats elaborats amb productes de l’horta del Parc Agrari.
Aquesta és una manera de prestigiar
els nostres productes vinculant-los a
una oferta gastronòmica de qualitat.
Dels detalls i desenvolupament de la
campanya en parlarem a la propera
edició del Notícies del Parc Agrari del
Baix Llobregat .

La Fira Avícola
del Prat exposa
Pota Blava vius
Davant el clima d’incertesa provocat
per la grip aviària, s’havia considerat
l’exclusió d’exemplars vius del pollastre
Raça Prat a la Fira Avícola del Prat (1618 de desembre). Finalment, però, i
segons s’anuncià des del portal web de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat:
“L’equip de govern de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat, un cop estudiades totes les circumstàncies i resolucions d’administracions superiors al
voltant de la influença aviària, ha decidit no suspendre l’exposició d’aviram
viu de la raça Prat en el marc de la 32a
Fira Avícola, que se celebrarà els dies
16, 17 i 18 de desembre.
L’Ajuntament del Prat, en la seva decisió, ha rebut el suport tècnic del
Consell Regulador de la Indicació
Geogràfica Protegida (IGP) Raça Prat i
de l’Associació de Criadors de la Raça
Prat. Així mateix, ha realitzat les consultes tècniques pertinents davant el
departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca (DARP) de la Generalitat.”
La 32a Fira Avícola del Prat, per tant,
exposà potablaves vius.
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Presentada la Memòria de
l’Arborètum de varietats tradicionals
JOSEP GARCIA (IRTA)

L’equip d’investigadors de l’IRTA ha comptat
2005: desembre. Núm. 15
amb l’ajuda inestimable dels pagesos fructicultors

JOSEP GARCIA (IRTA)

Caquier Tomàquet - Arbre adult.

JOSEP GARCIA (IRTA)

Cep Maduixa - Adult.

JOSEP GARCIA (IRTA)

Cirerer Forta - Inflorescència.

JOSEP GARCIA (IRTA)

Figuera Coll de Dama Negre - Fruits
madurs.

Olivera Arbequina - Arbre adult.
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La Diputació de Barcelona impulsà des de un pas important per mantenir el patril’Àrea d’Espais Naturals un projecte LIFE moni genètic que suposen les varietats
cofinançat per la Unió Europea que con- tradicionals encara existents i, alhora,
sistia en una proposta de planificació terri- recuperar el conreu d’arbres fruiters amb
torial sostenible de la regió metropolitana varietats tradicionals.
Per al desenvolupament d’aquest prode Barcelona. Els socis d’aquest projecte
jecte, va establir-se un convan ser la Diputació de
veni de col·laboració amb
Barcelona, el Consorci del
l’IRTA (Institut de Recerca i
Parc Agrari del Baix
Les varietats
Llobregat, l’Ajuntament de tradicionals d’avui Tecnologia Agroalimentària)
de la Generalitat de
Santa Coloma de Gramenet
i l’Ajuntament de Mollet del eren les comercials Catalunya, que ha dut a
terme la selecció d’espècies
Vallès.
del passat
L’Arborètum de varietats
i varietats i els treballs tèctradicionals d’arbres fruiters
nics posteriors per al sanejaal Parc Agrari del Baix Llobregat és una de ment i la multiplicació de les diverses varieles tres actuacions pilot d’aquell projecte tats escollides.
LIFE (juntament amb el Programa de
Els resultats de tres anys d’investigació
Restauració d’Àrees Periurbanes, al Parc es plasmen en el document ‘Memòria de
de la Serralada de Marina; i l’Arborètum l’Arborètum (2002-2004)’.
Europa, a Mollet del Vallès).
La implantació, a la Masia de Can 9 espècies, 62 varietats
Comas, de l’Arborètum suposa la recupe- L’equip de l’IRTA format pels investigaració del patrimoni genètic agrícola del dors Ignasi Batlle, Josep Garcia i Josep
Parc Agrari, la creació d’una nova meto- Santos que ha participat en la prospecció
dologia d’investigació en el camp de la de camp per a l’establiment de
reproducció clonal d’espècies agrícoles, l’Arborètum de varietats tradicionals del
l’establiment de noves línies comercials Baix Llobregat a la Masia de Can Comas
que permetin la diversificació econòmica ha presentat al Consorci del Parc Agrari la
dels agricultors i, finalment, la consolida- Memòria que recull tot el treball dut a
ció d’un espai agrari dins d’una zona den- terme durant tres anys (2002-2004). El
sament poblada.
treball realitzat s’ha concretat en una
La pèrdua de valor territorial de l’espai col·lecció de 9 espècies de fruiters amb
agrícola periurbà, massa sovint, va acom- 62 varietats identificades.
panyada de la desaparició de varietats traAquesta és la relació de les diverses
dicionals. El projecte de l’Arborètum és espècies i varietats:

2005: desembre. Núm. 15

8

Cirerer

6

Figuera

3

Olivera

2

Perera

8

Pomera

9

Presseguer

12

Prunera

11

Total (9)

62

A la part final de la introducció, els investigadors autors de la Memòria fan una
consideració que cal no oblidar i que, en
bona part, resumeix l’objectiu de
l’Arborètum de Can Comas: “Si s’admet
que la major part de fruits que estan o han
d’estar en els circuits comercials són en la
maduresa fisiològica atractius per al paladar, potser caldria pensar si actuant en
aquest sentit es podria obtenir valor afegit
per a la renda agrària; si així fos, caldria
veure si les varietats hortofructícoles tradicionals que han conformat la història econòmica del Baix Llobregat poden tenir reutilitzacions específiques i, si més no,
conservar-les com a base per a la recerca
de nous fruits als quals es vulgui incorporar
algun caràcter atractiu per al consumidor”.
La Memòria recull de forma escrita i
fotogràfica el treball realitzat que s’ha centrat, fonamentalment, en, per una banda,
la prospecció de varietats (localització,
presa de mostres, marcatge, determinació
de l’estat sanitari, seguiment fenològic,
etc.) i, per l’altra, la preparació de la finca
(estudi del sòl, estudi del comportament
hidrològic, disseny del reg, selecció de portaempelts, disseny de la plantació, etc.).

JOSEP GARCIA (IRTA)

Cep

Perera Castells - Arbre adult - Floració.

JOSEP GARCIA (IRTA)

3

Cadascuna de les 62 varietats, a més de
ser identificada, té una fitxa descriptiva,
acompanyada de la detallada descripció
fotogràfica del seu cicle biològic.
Aquesta tasca ha estat possible mercès a
la tenacitat dels prospectors en el treball
de camp i a la col·laboració en molts
moments i casos entusiasta dels pagesos
fructicultors de la comarca del Baix
Llobregat.
Les fitxes descriptiva de cada varietat
contenen de set apartats: l’origen, les
característiques de l’arbre, la descripció
de la floració, les característiques del
fruit, les dates de la collita, els aspectes
agronòmics i, en setè lloc, un apartat
dedicat a altres aspectes com, per exemple, les característiques de la polpa, gust,
conservació, etc. Pel fet de tractar-se de
varietats tradicionals, va afegir-se un
vuitè apartat sobre aspectes etnogràfic
com les diverses utilitzacions tradicionals
(per menjar en fresc, per engreixar animals, per farcir, per fer pastissos, per
donar olor a la roba, per confitar, per fer
licor, etc.).
Aquestes
fitxes
complementen
l’excel·lent treball dut a terme pel qui fou
professor de fructicultura de l’Escola
Superior d’Agricultura de Barcelona, Sr.
Francesc Xavier Riera, consistent en unes
fitxes amb: la informació escrita de cada
varietat de fruiter; fotografies en blanc i
negre; i seccions longitudinals i transversals del fruit fetes a mà alçada.
A la Masia de Can Comas, Centre
d’Informació i Gestió del Parc Agrari del
Baix Llobregat on es concentren els serveis d’assessorament tècnic i gestió agroambiental, se’n conserva còpia: testimoni
d’un passat esplendorós del conreu de
fruita a la comarca en què varietats avui
considerades tradicionals eren les varietats comercials d’aleshores.

Pomera Manyaga - Floració.

JOSEP GARCIA (IRTA)

Caquier

No sense els pagesos

Presseguer Belga - Arbre adult amb
fruits.

JOSEP GARCIA (IRTA)

Nombre
de varietats

Prunera Vallespir - Arbre adult - Floració.

JOSEP GARCIA (IRTA)

Espècie
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Treball tècnic

L’herbari de Can Comas
Estudi de la biodiversitat de plantes del Parc Agrari (estudi de la flora)
2005: desembre. Núm. 15

MAITE MAS

Catàleg arvense
Els components de l’equip encarregat del
Parcel·la d’en Jaume Lligades. Camp de les Marines (Viladecans). Cultiu de carbassó
treball són: Antoni M. Claret Verdú i Maite
(Cucurbita pepo) en maneig convencional.
Mas (professors de Botànica de l’ESABUPC) i Sara López, Neus Nualart i David
Pérez del Departament de Botànica de la un recull de fotografies d’espècies arven- aquests, en caixes d’herbari.
El passat 1 de juliol de 2005, l’equip
Universitat de Barcelona. També ha ses. Un segon objectiu és el d’explorar, una
col·laborat en un tram del treball Mariona vegada es disposa del catàleg florístic, les encarregat de l’estudi va dipositar al Centre
Borràs, estudiant d’últim curs de l’ESAB. El comunitats arvenses. Es tracta de conèixer d’Informació i Gestió del parc, ubicat a la
les associacions de plantes Masia de Can Comas, l’herbari de plantes
treball respon bàsicament a
presents en diferents cultius arvenses del Parc Agrari del Baix Llobregat.
tres objectius. En primer lloc,
La informació té
representatius de l’activitat Una rèplica d’aquest herbari serà dipositaproporcionar una informaun doble suport: productiva del Parc Agrari. da al Centre de Documentació de Biodició de base de les espècies
de plantes (moltes d’elles col·lecció d’herbari Actualment, s’estan realit- versitat Vegetal (CeDocBiv), actual herbari
zant inventaris fitosociolò- BCN. L’objectiu és que l’herbari esdevingui
considerades males herbes)
i informàtic
gics a una vintena de par- una eina de consulta per a les persones que
presents al Parc Agrari,
cel·les d’horta i de fruiterars. treballen al Parc, per als estudiants de
necessària i útil per a aquelles persones implicades en les feines pro- A més a més de prendre nota de les espè- l’ESAB, per aquelles que participen en el
ductives i de gestió del Parc. S’ha cregut cies presents, es fa una valoració de la seva Programa d’Educació Ambiental, i també
convenient que l’esmentada informació importància (a través del recobriment que per als estudiosos de la Botànica.
Amb les més de 1.400
tingués un doble suport (informàtic i presenta cadascuna de les
cites florístiques acumulacol·lecció d’herbari) per tal de fer-la més poblacions de males herbes).
L’herbari és una
des, s’ha generat una base
assequible i manejable. També s’ha iniciat El treball, a més llarg termini
eina de consulta de dades amb el mòdul
(tercer objectiu), serà útil per
proposar tecnologies de per als estudiosos Fagus del programari
maneig de les comunitats
VegAna del BDBC de la
de la Botànica
arvenses amb, com a mínim,
Universitat de Barcelona
dues finalitats: preservar i
(Vegeu la plana web
incrementar la fauna auxiliar i afavorir les http://www.biodiver.bio.ub.es/vegana/catal
cobertes herbàcies (a la parcel·la, cas dels a/index.html). Aquesta base de dades perfruiterars, i/o als camins adjacents als metrà relacionar els tàxons amb els plecs
camps).
de l’herbari i ubicar l’espècie a l’àrea del
Per a la realització del treball, es van pen- parc. A més a més, permetrà desenvolupar
tinar tots els quadrats UTM de 500 m x 500 un treball de seguiment de la flora arvense
m de l’àrea parc. A cada punt de mostrat- del Parc Agrari. Tota la informació pot conge, un cop georeferenciat, es van inventa- sultar-se al Centre d’Informació i Gestió de
riar les espècies de males herbes presents i, Can Comas.
si s’esqueia, es van recol·lectar exemplars
Finalment, l’equip ha preparat un treball
Parcel·la del camí de la Bomba (Sant Boi). de plantes per a l’herbari. Es van observar amb una síntesi de la informació del catàCamp de pruneres amb una coberta her- un total de 137 espècies, majoritàriament leg florístic que ha estat presentat per a la
bàcia d’espècies arvenses (destaca la pre- males herbes. L’esmentat material, un cop seva publicació, si així ho creu convenient el
sència de Veronica persica).
premsat i assecat, es va col·locar en plecs i consell redactor, a la revista Spartina.
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MAITE MAS

Gràcies a un conveni de col·laboració entre
el Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i el Consorci de l’Escola Industrial
de Barcelona (de la qual en forma part
l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona, ESAB), un equip de botànics ha
realitzat un catàleg florístic després de visitar 80 punts dins de l’àrea del Parc Agrari
en un total de 16 visites efectuades entre el
setembre de 2003 i el novembre de 2005.
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La comercialització:
el camí cap a uns preus dignes

Uns dels problemes fonamentals del sector
agrari és aconseguir preus adequats per a
les seves produccions. A voltes, com ha
ocorregut enguany, aquesta qüestió s’agreuja per les inclemències meteorològiques... I el gros de la societat té la sensació,
errònia, que el pagès s’enriqueix amb cada
producte que ven.

XAVIER PÉREZ

comercialització i el camí cap a l’obtenció
de preus dignes; establir mecanismes de
reflexió i debat; definir estratègies de
comercialització i establir línies d’actuació.
El qüestionari constava de set apartats i
un DAFO que recollien la informació i opinions dels pagesos sobre:
• Dades generals (característiques de l’explotació, sistema i costos de comercialitMillor comercialització: millor renda
zació, etc.);
De poc serveix produir bé si el que s’obté • Percepció del pagès sobre el consumidor
no va recolzat per una bona comercialitza(increment o disminució del consum,
ció que porti millors rendes. “Parc Actiu” és
valoració de la producció integrada, etc.);
un programa de promoció econòmica que • Perfil del consumidor (interval d’edat i
impulsa l’execució d’accions de cooperació
tipus de família que compra més, preempresarial i fomenta l’esperit emprenedor
sentació preferida, etc.);
en el sector agrari del parc. Durant setem- • Anàlisi de la comercialització de l’emprebre i octubre, s’han realitzat 44 entrevistes
sa agrària (criteris per escollir què proa pagesos del Parc Agrari (representatius de
dueix, tipus de presentació, creu que les
l’opinió del total de pagesos) sobre la
noves tecnologies ajuden?);
comercialització de produc• Valoració de les modalites hortofructícoles, el
tats de comercialització;
De poc serveix
novembre, s’ha fet el corres• Com veuen els consumiproduir bé si no
ponent buidatge del corpus
dors el pagès?;
de qüestionaris i, a la prope• Perspectives de futur
hi ha una bona
ra fase, es convocarà els
(produccions amb més
comercialització
enquestats i s’organitzarà un
demanda, objectius, etc.).
debat obert sobre les concluEl DAFO recollia què és el
sions extretes del buidatge per arribar a que el pagès valora de la seva empresa
conclusions definitives.
(Fortaleses), quins factors negatius detecta
Aquest és el primer pas d’una reflexió (Debilitats), quins factors externs a l’empreestratègica mitjançant la qual es pretén sa incideixen negativament (Amenaces) i
conèixer, des del propi sector agrari, la seva quins factors externs a l’empresa poden
visió i anàlisi de la situació de crisi de la incidir positivament (Oportunitats).

XAVIER PÉREZ

El Parc Agrari posa en marxa el programa
de promoció econòmica “Parc Actiu”

Parada de Rafel Navarro al Pati dels
pagesos (Mercat de la Boqueria).

La comercialització al Pla de
gestió i desenvolupament
• Línia estratègica 2: “Promoure sistemes de producció i comercialització
que afavoreixin l’increment de les rendes generades per les explotacions.”
• Objectiu 2.3: “Promoure la cooperació entre pagesos per valorar les produccions i millorar les condicions d’accés al mercat de forma competitiva.”
• Mesura 2.3.1: “Donar suport a la creació i consolidació d’agrupacions de
pagesos per desenvolupar programes
de comercialització que contemplin
l’adaptació de l’oferta a les condicions
requerides per la demanda.”
• Mesura 2.3.2: “Concretar amb els
productors i donar suport a programes per al desenvolupament integral
de produccions agrícoles i ramaderes
de qualitat.”
• Mesura 2.3.3: “Crear i proporcionar la
identificació ‘Producte fresc del Parc
Agrari del Baix Llobregat’ per prestigiar i difondre els productes del Parc
Agrari.”
• Línia estratègica 3: “Fomentar la
implantació de serveis i la modernització de les explotacions agràries per
millorar-ne la viabilitat.”
• Mesura 3.1.2: “Impulsar la creació
d’una oficina de suport a la comercialització per a l’observació de preus,
prospecció de mercats, etc. al servei
dels agricultors i ramaders amb criteris
d’eficàcia i autofinançament.”

Imatge de la parada “Bo i Fresc” de Jaume Vallès al Mercat de Santa Caterina.
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Entrevista

Albert Presas Escobet:
“Gràcies a l’ADV de Fruita
hem deixat de malbaratar
2005: desembre. Núm. 15
molts diners, la fruita és
millor i tenim més temps”
Entrevista amb Albert Presas Costa i Albert Presas
Escobet, dues generacions de pagesos d’Abrera
Albert Presas Costa (Sant Andreu de la Barca,
1939) va veure com el riu s’emportava la terra dels
seus pares. La família marxà a Abrera, a una terra
prop del riu on, des d’aleshores, conrea, principalment, préssec i també cirera, pruna, pera, caqui i
productes d’horta. El seu fill, l’Albert Presas
Escobet (Abrera, 1969), estudià FP Agrària a Camp
Juliu (Tècnic especialista en explotacions agropecuàries) entre els anys 1984-1988. Però les 12 hectàrees de fruiters del seu pare i el seu oncle no eren
suficients i, des del 1989 fins al 2004, treballà a la
SEAT. L’any 2005, arran de la jubilació del seu
oncle, pot incorporar-se a la feina que sempre ha
volgut realitzar: fer de pagès.
El que s’havia plantejat com una entrevista a un
jove pagès, va passar a ser una conversa amb pare
i fill. Un testimoni que combina l’experiència i
coneixements de l’un amb els nous enfocaments i
entusiasme de l’altre.

Relleu generacional
Fill: A casa treballaven el meu pare i el meu oncle
la finca que ja era del meu avi. Me’n vaig anar a
estudiar a Camp Juliu, però un cop acabats els
estudis, la realitat és que l’explotació no donava
per a una persona més i vaig començar a treballar
a la SEAT. Quan el meu oncle es jubilà, aleshores
vaig incorporar-me plenament a la feina amb el
meu pare. De fet, sempre hi he treballat. Quan
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acabava el torn a la fàbrica, em passava dues, tres
o quatre hores treballant la terra.
Pare: Ho portàvem a mitges amb el meu germà, ell
tenia quatre fills i jo, tres. Dues famílies per viure
d’una finca de fruiters de 12 ha és la mesura justa.

Comercialització eficaç
F: Les coses ens van bé perquè sabem com fer una
bona comercialització dels nostres productes. Un
dia normal d’estiu de collita comença a les 5:30 h
del matí quan ens posem a collir. Al magatzem,
s’elabora i s’encaixa segons les mides, etc. El meu
pare, a les 10 h, amb el camió carregat, se’n va a
vendre. A les 13 h, és al Mercat Central del Vallès,
un Mercabarna en petit, entre Terrassa i Sabadell.
Allí, a més dels majoristes que revenen, hi ha un
espai reservats per als pagesos que ens detallem els
productes i els venem directament als botiguers.
P: Des de les 13 h fins a les 15:30 h és quan fem
la venda als botiguers. Aquest mercat fa trenta
anys que funciona. Tenim botiguers que ens coneixen i ens compren sempre. Els nostres productes
van a parar a fruiteries i mercats municipals de
Rubí, Cerdanyola, Sant Cugat, Terrassa, Sabadell...
F: Enguany, vam començar a anar a vendre les primeres cireres el 15 de maig i vam acabar el 10
d’octubre, amb figues i caquis. El secret està en ser
dos: mentre un és al mercat, l’altre s’està a l’explotació, perquè a dos llocs no s’hi pot estar.

F: A més a més, en el mateix magatzem on encaixem la fruita, tenim un punt de venda on tot el
poble d’Abrera ve a adquirir fruita i horta.
P: Entre l’un i l’altre, ens assegurem que es ven tota
la producció. Al mercat no pots portar una peça
que no sigui perfecte perquè el botiguer no vol
merma. La fruita ha de ser perfecte. La gent del
poble ens coneix, sap que el producte és bo i una
mica més barat, i el compra.

2005: un mal any, però no tant
F: Gairebé no ens hem adonat del mal any, ja que
el fet de fer-nos la nostra pròpia comercialització
permet que ho venguem molt millor que aquells
qui porten la producció als comissionistes que
paguen uns preus molt baixos. Però, tot i així, ho
hem notat perquè s’ha pagat un 20% menys que
l’any 2004. El fred de l’hivern va provocar una gran
producció, però en deixar de ploure, el mercat va
quedar inundat de fruita petita, lletja...
El que tenim clar, és que una fruita de qualitat sempre la pots abaratir una mica i vendre. En canvi,
una fruita dolenta, no la voldrà ningú.
P: Damunt del preu poca cosa podem fer i el més
important és mantenir, entre nosaltres i la tasca de
l’ADV de Fruita, la qualitat del producte.
F: Els majoristes compren fruita que prové de grans
explotacions llunyanes. Aquesta fruita, per tant,
viatja, s’està un temps emmagatzemada i, per
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el meu pare i el pare del meu pare abans d’ell per Cinc anys d’ADV
rutina. D’ençà que formem part de l’ADV no hem P: Fa cinc anys que ens vam associar. Els tres prigastat ni un cèntim en adob, i el poc que hem gas- mers anys van invertir-se a estabilitzar l’explotació,
tat ha estat orgànic. Gràcies a la producció inte- el sòl, les plagues, etc. Els arbres estaven complegrada ja no pensem només en la producció, sinó tament fora de control. Des de fa dos anys, els nosque, a més a més, tenim cura de l’entorn. Abans, tres fruiters donen una fruita perfecta, millor que
llauràvem la terra, ara no, ara deixem capa herbo- mai. L’arbre treballa de manera natural perquè li
sa per lluitar contra les plagues. És una nova filo- hem trobat l’equilibri.
F: Gastes menys diners, la fruita
sofia que hem après gràcies a
l’ADV. Molts pagesos no ho “Presas, això m’ho és de millor qualitat, tens menys
feina perquè, entre d’altres
coneixen i quan els ho expliques
fas molt car!...
coses, no tens que estar consno s’ho creuen.
tantment aplicant tractaments i,
P: Als principis, la gent es posava
Però tots ens
a la defensiva davant dels tècnics acaben comprant” a més a més, respectem la terra.
Sempre hem pensat que a casa
joves de l’ADV. Nosaltres en som
La crisi del camp
no et portaran res. Si vols aprenels membres fundadors, però,
P: Hi ha molts pagesos que quan arriben anys durs quan es va cormençar, amb molts esforços, vam dre i sortir-te’n, t’has d’espavilar. Hem viatjat per
com aquest tenen ganes de deixar d’esforçar-se aconseguir ser tretze. Ràpidament ens van engres- conèixer mètodes nous i, sempre, hem après alguperquè, a més a més, després, a l’hora de vendre, car les seves propostes. Actualment, ja en som na cosa. El qui s’ha quedat a casa, aquest no ha
tampoc els faran un bon preu. En coneixem que, trenta-tres.
après res. Hi ha molta gent que fa les coses per
quan han anat a vendre a Mercabarna, gairebé F: Fins aquell moment, els comercials de les cases rutina.
han hagut d’afegir diners. Un cop comprada la de fitosanitaris ens venien els productes més cars, P: És cert, n’hi ha molts que fan el que feia el seu
caixa, pagat el transport, pagada la càrrega i des- tant si anaven bé com si no... I malbaratàvem pare i el pare del seu pare... Però el món ha canviat
càrrega i la comissió... en el moment d’anar a molts diners. Cada deu dies, s’havia de fer un trac- molt.
tament general que no ens elimicobrar, els han demanat diners a
La qualitat de vida i el futur
si
ells. Com en qualsevol empresa,
“Les coses ens van nava les plagues. Descontents,
vam pensar a contractar un tèc- F: És tan diferent quan una cosa t’agrada i te la
no hi ha gent jove amb ganes i
bé perquè sabem nic que treballés per nosaltres de sents teva! S’ha de treballar amb il·lusió. A la SEAT,
coneixements, quan arriben mals
moment, guanya el desànim. com fer una bona manera neutral i evitar així que quan feia vuit hores que hi era, em semblava que
Sempre ha sigut així. Al Baix
comercialització” ens enganyessin més. Ara, les ja feia una setmana sencera. En canvi, ara, al
plagues han marxat i la qualitat camp, me n’hi estic vuit, nou, deu... cada dia i mai
Llobregat, a més a més, hi ha
de la fruita és més elevada.
amb
la
hagut molts problemes
em paro a comptar les hores que he fet... A la
disgregació dels terrenys, explotacions partides per P: Aquest any 2005, hem aconseguit no utilitzar fàbrica sí.
P: Et dius aquest any plantarem això, farem aquesla carretera o la via. A la zona de Sant Vicenç, gairebé cap producte.
Santa Coloma, Sant Boi, hi ha molts pagesos que F: Si, per exemple, s’haguessin analitzat els prés- ta varietat, plantarem els arbres, els veurem créis’han quedat sense terra i han hagut d’anar cap al secs, hauríem entrat en producció ecològica. La xer... Són una creació nostra.
Baix Llobregat Nord.
producció integrada es basa en el fet que les plan- F: El meu camí pot semblar tot el contrari del que
tes equilibrades no són atacades per les plagues. és habitual, un camí al revés, però no és un pas
La relació amb l’ADV
Com més plagues mates, més plagues arriben, que jo fes de manera irreflexiva, sinó que fer de
F: Fa cinc anys que vam començar amb l’ADV i, des perquè mates la plaga i la seva depredadora natu- pagès era el meu desig des de sempre. He tingut la
d’aleshores, ha millorat la qualitat de la fruita i hem ral i l’arbre queda desprotegit. Amb l’ADV aconse- sort que a casa, quan es va retirar el meu oncle,
deixat de pagar molts diners. Per exemple, abans guim posar-nos l’entorn a favor nostre i no lluitar vaig poder posar-m’hi jo. Afronto el futur amb
de l’ADV, adobàvem la terra cada any, com ho feia contra ell.
molta il·lusió i optimisme.

aguantar el transport, el manipulat i, a vegades, la
conservació en càmera, s’ha hagut de collir més
verda. Nosaltres, en canvi, oferim un producte que
s’ha collit al matí i a la tarda és a la botiga. Collim,
per exemple, els préssecs al punt i esperem el
màxim possible. I el sabor dels nostres préssecs en
comparació amb els que venen de lluny, evidentment, no és el mateix.
P: Comptem amb un bon grapat de botiguers que
volen, per damunt de tot, la qualitat que els assegurem perquè també els seus clients estan disposats a pagar una mica més. Sovint, ens diuen
“Presas, això m’ho fas molt car!”... Però tots acaben comprant la nostra fruita.
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Programa pedagògic “L’ecosistema agrari”:
engeguem la 8a edició!
El curs 2005-2006 s’ha iniciat amb l’ampliació del període de realització del programa. Fins ara, l’activitat s’havia realitzat
durant els mesos de febrer a juny, no obstant això, l’increment de la participació d’alumnes en els darrers anys dificultava l’establiment del calendari de programació de
les visites en concentrar-se totes elles en
cinc mesos.

La veu dels mestres
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En finalitzar cada curs escolar, es fa una
valoració sobre l’activitat i es plantegen
propostes de millora a partir de les opinions recollides en els fulls de valoració
que es lliuren als mestres després de realitzar l’activitat. Diversos comentaris
feien referència a la dificultat de trobar el
vídeo “L’agricultura a prop teu” en els
CRP (Centres de recursos pedagògics)
Dos mesos més de programa
així com la manca de qualitat de la filA partir de la petició formal de l’entitat que mació. La visualització d’aquest vídeo és interrelacions, la utilització per part de l’horealitza el servei de promoció i guiatge, un punt important del treball previ que me d’aquest ambient, així com la probleSIGEA, va ser aprovat el nou
fan les escoles abans de màtica causada per algunes de les seves
període de realització de
L’ampliació millora realitzar la visita de camp. accions. El dossier consta de 14 fitxes: algul’activitat.
Consegüentment, s’ha pro- nes d’elles es treballen a l’escola, abans de
i diversifica el
Ara, aquest es divideix en
cedit a la seva reedició en fer la visita de camp a Can Comas; d’altres,
dues parts: una primera
format DVD. Diversos exem- durant la visita de camp; i, finalment, d’alservei ofert als
part, durant els mesos d’occentres educatius plars han estat lliurats a tres, a l’escola un cop realitzada la visita.
Els temes que es treballen a les fitxes
tubre a novembre, i, una
cadascun dels CRP (CRP Baix
segona part, durant els
Llobregat I, II, III, IV, V, VI, són: la geografia i el clima de la comarca;
mesos de febrer a juny, igualment en ses- CRP de Castelldefels i CRP Ciutat de l’economia del Baix Llobregat; les parts i
funcions del vegetals;
sions matinals de les 9:30 a les 13:30 h i l’Hospitalet de Llobregat).
aprendre a situar les princiamb una aturada els mesos de desembre i
Per a una millor promoció,
El vídeo
pals poblacions i elements
gener en què la climatologia dificulta la enguany també s’ha reedi‘L’agricultura a
de relleu de l’entorn del
realització d’algunes de les activitats del tat el díptic del programa,
programa, primordialment les realitzades a actualitzant-ne la informaprop teu’, ara en Baix Llobregat.; el paper de
l’aigua a l’agricultura; la
l’aire lliure.
ció i les imatges.
format
DVD
producció agrícola integraAmb aquesta ampliació del programa,
Com cada any abans de
da i l’ecològica; què és un
que respon a una demanda ja manifestada l’inici del curs, el contingut
en edicions anteriors, el Parc Agrari del Baix de les fitxes del dossier de treball dels alum- hivernacle; quines són les feines més habiLlobregat millora el servei ofert als diversos nes s’ha revisat i actualitzat en aquells tuals del camp; l’Arborètum de Can
Comas; quines són les funcions de l’espai
centres educatius de la comarca i flexibilit- casos necessaris.
agrari; quins són els cultius que es fan a la
za i diversifica el període de realització de
El dossier de treball
comarca ; el cicle de la matèria amb els
les activitats.
En la seva visita al Parc Agrari, als alumnes elements i el funcionament d’una xarxa
se’ls entrega un dossier de treball que té, tròfica; com és la nostra alimentació i què
com a punt de partida, l’estudi de l’espai és una dieta equilibrada; i els efectes de la
agrícola com a ecosistema, les diverses introducció d’espècies.

Visita als camps.
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Els alumnes descobreixen quines són les feines del camp.
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Plataformes periurbanes
PLATAFORMA EUROPEA DE REGIONS PERIURBANES - PURPLE
-2a Assemblea General - Surrey, Sud d’Anglaterra - 5, 6, 7 d’octubre
Els dies 14 i 15 d’abril tingué lloc a París
la 1a Assemblea General de Purple (veure
Notícies del Parc Agrari, núm. 14, pàg.
22). El Parc Agrari del Baix Llobregat fou
convidat a assistir-hi per la seva experiència en la gestió d’espais agraris periurbans. En aquella ocasió s’acordà realitzar
una segona trobada el mes d’octubre a
Anglaterra. Efectivament, la ciutat de
Surrey, al Sud d’Anglaterra, acollí, els dies
5, 6 i 7 d’octubre, la celebració de la 2a
Assemblea. Josep Montasell, director del
Parc Agrari i Sònia Callau, tècnica del
parc, participaren a la 3a Sessió Plenària
“La regulació europea del desenvolupament rural: revisant les necessitats de les
regions periurbanes, incloses les possibilitats per a l’agricultura i màrqueting de la

producció local. Breus presentacions
comparant l’experiència de les regions
Purple d’Europa” on oferiren la ponència
“El Parc Agrari del Baix Llobregat: espai
agrari prop de Barcelona”.

Declaració Purple
A l’Assemblea va aprovar-se el document
“Declaració adoptada a la 2a Assemblea
General de la Plataforma europea de
regions periurbanes”. Vegeu-ne alguns
extractes:
“Purple aposta pel reconeixement de la
dimensió periurbana en les regulacions i
polítiques de la Unió Europea, i destaca
aquest fet com un pas significatiu per
assegurar el futur de les regions periurbanes i les seves comunitats.” (...)

“Purple continuarà treballant amb les
institucions de la Unió Europea, amb els
països membres, amb les regions, amb
l’administració local i altres, per mobilitzar el ple potencial de les regions periurbanes. Procurarà buscar millors connexions entre les ciutats d’Europa i el
camp.” (...)
”Tots els membres de Purple desitgen
encoratjar així com intensificar la cooperació transnacional i interregional.
Compartint experiències i bones pràctiques s’accelerarà la comprensió de sistemes apropiats per gestionar las pressions
creixents.”

En el marc del Congrés del Món Rural
(Rural’06), el Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat participà a la sessió del
grup de treball d’agricultura periurbana
que va celebrar-se el divendres 14 d’octubre a l’edifici Vapor Llonch, de Sabadell.
Una trentena d’experts entre els que s’incloïen representants del Parc Agrari (Josep
Montasell, director, Sònia Callau, tècnica,
Raimon Roda, tècnic) van debatre sobre
les problemàtiques a què s’enfronten els
territoris periurbans i sobre les mesures i
instruments necessaris per resoldre-les.
Les conclusions que sorgiren d’aquestes

reunions de treball s’exposaran a l’assemblea de l’Àmbit 3 del Congrés del Món
Rural: “El repte de la sostenibilitat” dins la
ponència marc “Ocupació Agrària del
Territori i les limitacions naturals i estructurals’”, el 16 de desembre a Manresa. El
Congrés del Món Rural (Rural’06) va inaugurar-se el 4 de febrer de 2005 es clourà
els dies 5, 6 i 7 de maig de 2006. Es preveu una participació superior al miler de
persones vinculades al món rural.
Per a més informació sobre el Congrés del
Món Rural (Rural’06), podeu consultar el
web www.congresmonrural.com

AJUNTAMENT DE SABADELL

CONGRÉS DEL MÓN RURAL - RURAL’06
-Grup de treball sobre agricultura periurbana - Sabadell - 14 d’octubre

Representants del Parc Agrari en un
moment de la sessió de treball.

XARXA ARC LLATÍ
-Ágora dels territoris i desenvolupament sostenible - Nimes - 28 d’Octubre
El 28 d’octubre a
Nimes, tingué lloc la
1a trobada de les 6
subcomissions de l’eix
‘Territoris’ del grup
temàtic ‘Àgora dels
territoris i desenvolupament sostenible’,
de la Xarxa Arc Llatí. Josep Montasell,
director, i Sònia Callau, tècnica, destacaren
el diàleg establert amb xarxes europees
(Fedenatur, Purple, ‘Terres de Ville’). A la

sessió es ratificà la voluntat de constituir la
comissió específica sobre Agricultura
periurbana. La continuïtat del treball que
ha de realitzar la comissió s’articula a partir del document “Propuesta de la
Diputación de Barcelona para la constitución de la comisión específica de trabajo
sobre Agricultura Periurbana en el polo
Equilibrio de los territorios del grupo temático Territorio y desarrollo sostenible del
Arco Latino”. Les quatre grans orienta-

cions estratègiques són: ciutadania; territoris i desenvolupament sostenible; economia i innovació; cultura. Entre d’altres, els
objectius de la comissió són: posta en
comú d’experiències de preservació i gestió d’espais agraris periurbans i aplicació
de bones pràctiques; impulsar i donar
suport a les accions i propostes de loby
davant la Unió Europea per a aconseguir
major reconeixement; estimular vincles
internacionals i transfronterers; etc.
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Visites destacades del segon semestre

El Parc Agrari rep representants polítics
de la província Noord-Holland (Holanda)
El passat 23 de setembre, 16 membres del
Comitè de medi ambient (planejament
urbanístic i territorial) de la província
Noord-Holland van visitar el Parc Agrari del
Baix Llobregat, en el marc de la visita que
aquest grup realitzava a Barcelona entre
els dies 21 i 24 de setembre. Aquest
Comitè és l’encarregat d’assessorar el
govern de la província de Noord-Holland
en temes de medi ambient i vivenda pública. Els membres, inclòs el seu president,
són polítics (d’elecció directa, per períodes
de 4 anys).

molt especialment, la manera com l’agricultura pot sobreviure en aquests espais.
És per aquest motiu que el Sr. Michael de
Jonge, Secretari de la Plataforma europea
de regions periurbanes (Purple), a la que el
Parc Agrari assisteix com a convidat, va
proposar al Comitè visitar el Parc Agrari del

2005: desembre. Núm. 15

Baix Llobregat (veure Notícies del Parc
Agrari, núm. 14, pàg. 22). Per la seva
banda, el Sr. A.F. Kraak, cap del Comitè, va
manifestar l’interès que desperta el projecte del Parc Agrari del Baix Llobregat, donada la seva situació estratègica dins de la
Regió Metropolitana de Barcelona.

El motiu de la seva visita a Barcelona era
conèixer la manera com es disposa del sòl
lliure per al creixement urbanístic en una
regió, Catalunya, amb un ràpid desenvolupament. Un dels temes que més interessava el Comitè era com dirigir les tensions
entre la ciutat i les zones periurbanes i,

XAVIER PÉREZ

La gestió del sòl lliure

Els membres del Comitè de medi ambient de Noord-Holland a l’interior de Can Comas.
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El programa de les dues jornades començà
(10 de novembre) amb la presentació del
projecte del Parc Agrari a càrrec de Josep
Montasell; Laura Estrades parlà de
“L’Agrupació de Defensa Vegetal d’Horta:
funció i activitats que realitza”. El recorregut posterior pel parc va incloure la visita a
la Cooperativa Agrària Santboiana i a l’explotació hortícola del Sr. Joan Amat
(Viladecans).
L’endemà (11 de novembre), van visitar
l’Arborètum de varietats tradicionals d’arbres fruiters de Can Comas (amb el guiatge d’Andreu Vila), l’explotació fructícola de
Can Colomer (Santa Coloma de Cervelló) i
l’explotació d’oliveres de Joaquim Gelabert.
Finalment, el grup es desplaçà al Mercat
Majorista de Fruites i Hortalisses de
Mercabarna acompanyat del seu màxim
responsable, el Sr. Josep Faura.
En aquests dos dies, la delegació ha
pogut conèixer la història del Parc Agrari,
funcionament, objectius, serveis i activitats
que ofereix, projectes transnacionals de
què participa i projectes de futur.

El grup de tècnics i horticultors a
Mercabarna.

XAVIER PÉREZ

El 10 i 11 de novembre, tècnics de la
Cambra Agrària i horticultors de Toulouse
visitaren el Parc Agrari. El grup el formaven
el Sr. Thierry Bertrand, tècnic responsable
dels temes d’agricultura periurbana de la
Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne,
el Sr. Francis Favero, president dels productors horticultors de St-Jory; el Sr. M.
Dupuis, productor horticultor, el Sr. Fabrice
Coracin, president de l’Association
Départementale de Développement de
l’Horticulture i la Sra. Sophie Lebrun, responsable de Comunicació de la Cambra
Agrària. Viatjaven amb tots ells un grup de
dones horticultores.
Els acompanyaren i guiaren en la realització de les diverses activitats Josep
Montasell, director del Parc Agrari, Ramon
Terricabras, gerent del Parc Agrari, Antoni
Ruera,
enginyer
agrònom,
Anna
Casanovas, tècnica responsable de qüestions mediambientals, Laura Estrades,
enginyera agrícola de l’ADV d’Horta, i
Andreu Vila, enginyer agrònom de l’ADV
de Fruita del Baix Llobregat.

XAVIER PÉREZ

Tècnics de la Cambra Agrària i horticultors
de Toulouse visiten el Parc Agrari

Andreu Vila en un moment de la visita a
l’explotació d’oliveres de J. Gelabert.
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PARCO AGRICOLO SUD MILANO

El passat mes de maig, la directora del del Parc Agrari, on l’aigua i la xarxa de
Parco Agricolo Sud Milano i diputada pro- canals juguen un paper molt important en
vincial, Sr. Bruna Brevilla, visitava, acom- l’estructuració del territori. Les explotapanyada d’una tècnica del
cions, però, són més grans
parc, la Sra. Maria Pia
que les del Parc Agrari i els
Al Parc de Milà,
Sparla, i d’un responsable
cultius més destacats són
de comunicació, el Parc l’aigua i els canals l’arròs, el blat de moro i la
Agrari del Baix Llobregat. Ja
producció de llet (vaques
juguen un paper estabulades) i formatge.
aleshores se subratllava la
molt important
conveniència de l’establiPer tal d’intercanviar expement d’una major vinculació
riències i conèixer de primeentre ambdós parcs.
ra mà el seu funcionament, els membres
Com a resposta a aquest interès mutu, del Consorci van plantejar als responsables
els passats 13, 14 i 15 de setembre una milanesos els temes següents:
representació tècnica del Consorci del Parc a) L’aigua al parc:
Agrari del Baix Llobregat -formada per
- Model i gestió de la xarxa de canals.
Ramon Terricabras, gerent del Parc Agrari,
- Qualitats de les aigües de reg: depuraSònia Callau, tècnica del parc, i Miquel
ció d’aigües per a ús agrícola; incidènDomènech, del Consell Comarcal del Baix
cia en la producció agrària.
Llobregat- visitaven el parc de l’àrea metro- Instal·lacions per al drenatge del territopolitana de Milà, referent principal en l’àmri agrícola.
bit dels parcs agrícoles. Els rebien la seva b)Ús social del territori agrícola:
directora, Sra. Brevilla, i la resta de l’equip
- Circulació de persones pels camins i
directiu.
equipaments específics per als visitants.
Pla
d’ordenació urbanística:
c)
Tan semblants, tan diferents
- Disciplina urbanística.
La visita es plantejà com la forma perfecta d)Sistema d’informació geogràfica:
d’estrènyer relacions amb un parc agrari
- Quins i quines aplicacions en fan.
periurbà d’una ciutat amb una magnitud e) Relacions entre agricultors i espais naturals a l’interior del parc:
semblant a la de Barcelona. El Parco
- Incidència de la fauna en la producció
Agricolo, amb 46.308 hectàrees, té una
superfície agrícola de planura semblant a la
agrícola.

Un tema clau fou el model i gestió de la xarxa de canals al parc italià.

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

El Parc Agrari i el Parco Agricolo Sud
Milano estrenyen llaços de cara a un
futur marc de col·laboració

Els representants del Consorci amb
tècnics del Parco Agricolo Sud Milano.

- Limitacions específiques, compensacions i mesures correctores pels efectes
de l’existència d’aquests espais.
La visita servia, també, per establir un marc
de col·laboració estable entre els dos parcs.

Agenda d’activitats
Tres dies de treball van permetre als representants del Parc Agrari conèixer la realitat
complexa de la gestió del parc metropolità
italià mitjançant, per exemple, la trobada
amb tècnics especialistes en temes relatius
a l’aigua i la visita a diversos espais naturals
per estudiar la relació que s’estableix entre
l’aigua d’aquests espais i l’aigua de la zona
agrícola, a més de la xarxa de distribució i
drenatge. També van desplaçar-se a explotacions agrícoles amb comercialització
directa dels seus productes.
En la trobada amb organitzacions agràries i ajuntaments del parc, Terricabras,
Callau i Domènech van exposar la seva
visió de l’agricultura periurbana i les estratègies a seguir així com el contingut del
document europeu de referència, el dictamen de la Secció especialitzada d’agricultura, desenvolupament rural i medi Ambient
del CES (Comitè Econòmic i Social
Europeu) sobre ”L’agricultura periurbana”.
Van ser convidats a la presentació de
Fabbrica verde, volum sobre la història de
l’agricultura al parc. Per acabar, es va visitar
una marcita (sistema de producció d’herba
per al bestiar amb camps inundats) el que
va permetre als representants del Consorci
conèixer mesures agroambientals aplicades
tradicionalment al parc de Milà.
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Fires al Baix Llobregat

De fires amb el
Parc Agrari
2005: desembre. Núm. 15

Desembre de 2005
Data: 6, 7, 8 de desembre

59a Fira de la Puríssima
de Sant Boi
Lloc: Sant Boi de Llobregat
Periodicitat: Anual
Oferta: Fira d’origen agrícola que, amb
més de cinquanta edicions a l’esquena, ha
esdevingut un punt de referència comercial del Baix Llobregat i que inclou tots els
sectors de l’economia local i comarcal.
Les principals activitats són la fira comercial, d’artesania, planters, maquinària agrícola, gastronòmica, industrial i d’entitats.
En el marc de la fira, també s’organitzen
diversos esdeveniments artístics i culturals,
com ara concerts, actuacions teatrals, programació coral, etc.
Pàgina web: www.santboi.es
Data: 16, 17 i 18 de desembre

32a Fira avícola del Prat

Primer semestre de 2006
Data: 20, 21 i 22 de gener

25a Mostra Comercial i
Agrícola de Sant Vicenç
dels Horts
Lloc: Sant Vicenç dels Horts
Periodicitat: Anual
Destaca: Comerç, indústria, agricultura,
automoció, gastronomia Exposició de fruites i verdures, mostra del comerç local, fira
gastronòmica i fira del bestiar.
Pàgina web: www.svh.es

XAVIER PÉREZ

Lloc: el Prat de Llobregat

Periodicitat: Anual
Oferta: Pollastres i capons de la Raça del
Prat
Destaca: Exposició i venda de pollastres i
capons raça Prat, mostra gastronòmica i
degustació de plats elaborats amb pollastre, i mostra comercial.
Pàgina web: www.aj-elprat.es

D’origen agrícola, la Fira de la Puríssima de Sant Boi és tot un referent a la comarca.
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El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, present a les fires que s’organitzen arreu de la comarca, ha renovat la imatge del seu estand promocional. A l’estand, es disposa de fulletons dels diversos
programes i activitats que s’hi desenvolupen i es
responen els dubtes i consultes dels visitants.
També hi trobareu el Calendari de les llunes 2006.
Data: 3, 4 i 5 de febrer

155a Fira de la Candelera
de Molins de Rei
Lloc: Molins de Rei
Periodicitat: Anual
Destaca: Multisectorial i activitats socioculturals.
La Fira de la Candelera, declarada l’any
2002 Festa Tradicional d’Interès Nacional,
és la més antiga de la comarca del Baix
Llobregat i una de les més tradicionals de
tot Catalunya.
D’origen agrícola, ha incorporat al llarg
dels anys diferents canvis i novetats i ha
sabut combinar tradició i modernitat.
La fira és l’exponent d’un bon nombre
de sectors que abracen aspectes ben
diversos de l’economia. Així , amb els tradicionals planters, trobem una esplèndida
mostra de jardineria i maquinària agrícola;
al costat d’un ampli espai destinat a l’automoció, tenim comerç, indústria, brocanters i col·leccionisme, productes artesanals... Sense deixar de banda les parades
generals que s’escampen pels carrers centrals de la vila i contribueixen a donar un
to més popular a la celebració. Són molt
importants també la fira de vins i caves, la
fira d’alimentació, la fira ecològica, la fira
de les arts i la mostra de bestiar.
Paral·lelament, en el marc de la fira
també es desenvolupen altres activitats
socioculturals i lúdicofestives, com concerts, exposicions, jornades agràries,
espectacles teatrals, concursos, ballades
de gegants, jornades castelleres, botifarrades populars i el típic esmorzar de traginers. Cal ressenyar també la fira jove i la
fira d’entitats i associacions de la vila.
Pàgina web:
www.molinsderei.net/candelera
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Data: 12, 13 i 14 de maig

TELÈFONS ÚTILS:

Mostra de lots (Fira d’Espàrrecs de Gavà)

Data: del 29 d’abril a l’1 de maig

53a Fira d’Espàrrecs de Gavà
Lloc: Gavà
Periodicitat: Anual
Destaca: Mostra industrial, mostra agrícola i
gastronòmica.
Va néixer com un Concurs d’Exposició
d’Espàrrecs on els pagesos volien mostrar un
producte autòcton que només es produïa als
camps situats als terrenys sorrencs de Gavà.
Exposició d’eines del camp i petita exposició
ramadera.
Mostra de Cuina. D’imprescindible visita el
tradicional concurs de lots espàrrecs i de paneres artístiques, de llavors i, també, de verdures
fresques.
Organitzat per la Cooperativa Agropecuària
de Gavà.
Pàgina web: www.gavaciutat.net
Data: 5, 6 i 7 de maig

48a Exposició Nacional
de Roses
27a Fira Comercial Industrial
del Baix Llobregat
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Periodicitat: Anual
Destaca: Exposició de roses.
Indústria, comerç i serveis.
L’any 1928 tingué lloc la 1a exposició de les
roses, exposició nacional des de 1957.
El 1980 arriba el torn de la fira comercial.
Pàgina web: www.santfeliu.org

Institucions, organitzacions i associacions

Lloc: Viladecans
Periodicitat: Anual
Destaca: Comerç i serveis, fruits del camp, automoció, alimentació, entitats ciutadanes.
Concurs- Exposició de paneres de fruits.
Enguany, es presentarà la campanya “Els
sabors de l’horta del Baix Llobregat” primaveraestiu organitzada pel Consorci de Turisme del
Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari amb
la col·laboració del Gremi d’Hosteleria i Turisme
del Baix Llobregat Centre Nord i el Gremi
d’Empresaris d’Hosteleria de Castelldefels. Tast
amb preparació i degustació de plats cuinats
amb productes de temporada del Parc Agrari.
Pàgina web: www.aj-viladecans.es

• Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat - Masia de Can Comas:
933 788 190
• Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica
d’Acció Territorial: 934 022 400
• Consell Comarcal del Baix Llobregat:
936 852 400
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient
Oficina comarcal de Sant Boi - Agents rurals:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient: 934 193 085
Agència de Residus: 935 673 300
Agència Catalana de l’Aigua: 935 672 800
• Unió de Pagesos de Catalunya
Oficina comarcal de Sant Boi: 936 525 700
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre:
933 011 636
• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya:
934 510 393
• Reial Canal de la Infanta: 933 180 036
• Canal de la Dreta del Llobregat: 936 358 267
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
933 788 190
• ADV de Fruita del Baix Llobregat: 933 788 190

Data: 26, 27 i 28 de maig

Entitats econòmiques

21a Festa de la Cirera

• MERCABARNA: 933 355 300
• Coop. del Prat de Llobregat:
933 790 057 / 933 790 151
(Mercabarna): 932 630 972
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
936 622 147
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
933 730 115
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
932 620 358
• Coop. Agrícola de Viladecans: 936 580 194
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
936 400 180 / 936 400 018
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 933 352 967
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
936 560 058
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
936 660 986
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 936 681 492
• Associació de Criadors de Raça Prat: 933 790 057
• Associació de Productors de fruita dolça
de producció integrada: 649 606 030

Lloc: Santa Coloma de Cervelló
Periodicitat: Anual
Destaca: Cireres i mostra de comerç local, actes
relacionats amb aquest fruit.
Pàgina web:
www.santacolomadecervello.org/cirera
Data: 1a setmana de juny

24a Festa de la Cirera del Papiol
Lloc: el Papiol
Periodicitat: Anual
Oferta a exposar: Cireres i mostra de comerç
local i d’artesania.
Pàgina web: www.elpapiol.diba.es

Seguretat rural, protecció civil i ajuntaments
•
•
•
•
•
•
•

Servei de Vigilància del Parc Agrari: 649 957 930
Protecció Civil: 934 820 325
Bombers: 085
Creu Roja de Sant Boi: 936 521 311
Policia Nacional: 091
Guàrdia Civil: 062
Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts:
936 566 761
• Mossos d’Esquadra: 933 009 191
Ajuntaments i policies locals

XAVIER PÉREZ

XAVIER PÉREZ

36a Fira de Sant Isidre

Cireres exposades a Santa Coloma de Cervelló.

Calendari de les llunes 2006
Amb el present número us fem a mans el Calendari
de les llunes 2006.
El calendari també serà present a l’estand de promoció i informació que el Parc Agrari instal·la a les diverses fires que s’organitzen a la comarca del Baix
Llobregat entre el desembre de 2005 i els primers
mesos de 2006 (vegeu l’article superior).

• Castelldefels: 936 651 150
Policia local: 936 361 444
• Cornellà de Llobregat: 933 770 212
Policia local: 933 771 415
• El Papiol: 936 730 220
Policia local: 608 446 070
• El Prat de Llobregat: 933 790 050
Policia local: 934 787 272
• Gavà: 932 639 100
Policia local: 932 369 140
• L’Hospitalet de Llobregat: 934 029 400
Policia local: 933 375 353
• Molins de Rei: 936 803 340
Policia local: 936 688 866
• Pallejà: 936 630 000
Policia local: 608 493 232
• Sant Boi de Llobregat: 936 351 200
Policia local: 936 400 123
• Sant Feliu de Llobregat: 936 858 000
Policia local: 936 661 543
• Sant Joan Despí: 934 806 001
Policia local: 934 806 010
• Sant Vicenç dels Horts: 936 561 551
Policia local: 936 566 161
• Santa Coloma de Cervelló: 936 450 700
Policia local: 608 190 138
• Viladecans: 936 351 800
Policia local: 936 588 111
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El
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Blava
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Restaurants adherits
a la campanya:

Amarena

Atrium Viladecans
Barra d’Or
Boixados

Cal Mingo

Calasanz
Restaurant
& Hotel

Casa Andalucía
Casa Nostra

El Celler
d’en Sadurní

El Mirador de Sant Just
El Palau Vell
El Racó

Els Fogons de la Montse
Follia

Frontón Casa Alcaide
Hibiscus de Can Fisa
Hotel Golf Can Rafel
Major Trenta-sis

Masia Can Tintorer
Samaranch Park

