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A

quest número 6 de NOTÍCIES DEL
PARC es fa ressò de diverses informacions sobre l’activitat generada pel
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
L’ampli ventall de factors que incideixen en
l’espai i en l’activitat agrària, fa que des del
Parc es desplegui una variada gamma d’actuacions, les quals han comportat la consolidació progressiva del Parc Agrari com a instrument per actuar en el desenvolupament
de l’agricultura.
Això no hauria estat possible sense la
implicació del sector agrari, amb el qual el
Parc ha compartit projectes de futur mitjançant la signatura de convenis amb cooperatives i entitats agràries, la majoria per a
crear o millorar infrastructures.
La constitució d’una nova cooperativa, la
construcció de noves naus, la compra de
maquinària i eines, la remodelació de punts
de venda, etc., són símptomes que els pagesos estan orientant el seu futur amb nova
empenta, pel camí de la professionalitat. Hi

Constitució del nou plenari.....................Pàg. 3
Eurohorta compta amb una nova planta
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El senyor José Luis Morlanes, president del
Consorci del Parc Agrari, va signar el conveni de
col·laboració amb Eroski-Cornellà.

ha, doncs, esperança i il·lusió en els nous
projectes.
D’aquests fets i d’altres en fa un recull
NOTÍCIES DEL PARC, i ho seguirà fent en el
futur. En el proper número s’informarà
àmpliament de l’inici del servei de seguretat,
de nous convenis, d’obres realitzades en
camins, etc.. Fa quatre anys començàvem a
parlar d’un projecte, avui ja comencem a
gaudir d’una realitat.
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Per demanar informació del Parc Agrari del Baix Llobregat podeu dirigir-vos a:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei d'Acció Territorial
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 93 402 24 83
Fax 93 402 24 93
e-mail: parcagrari@diba.es

CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGAT
Patronat de Promoció Agrícola
Parc Torreblanca, Ctra. N-340
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 24 00
Fax 93 685 18 68
e-mail: ppa@virtualbaix.com

UNIÓ DE PAGESOS
Oficina comarcal del Baix Llobregat
C/ Marià Fortuny,58.
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 02
Fax 93 630 66 64
e-mail: montlli@uniopagesos.es

L’adreça informàtica de la Web del Parc Agrari del Baix Llobregat és:

http://www.diba.es/parcagrari
e-mail:

parcagrari@diba.es
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El Parc Agrari del
Baix Llobregat
s’integra dintre del
sistema d’espais
naturals i agraris:

Diputació
de Barcelona
Àrea d’Espais
Naturals

Diputació
L’anella
verda
de Barcelona
Per
Àreagaudir-ne
d’Espais i respectar-la
Naturals
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En marxa el Servei de
Vigilància i Seguretat
del Parc Agrari

E

l proppassat dia 15 de
març, la Direcció General de la Guàrdia Civil,
va donar curs finalment a
l’autorització del Servei de
Vigilància i Seguretat del Parc
Agrari.
Aquesta data posa punt i
final a un procés iniciat un any
abans per donar resposta a
una de les necessitats més
apuntades pel sector agrari: la
seguretat rural.

La figura que s’ha emprat
ha estat la de “Guarda particular de campo”. Es tracta
d’un servei de vigilància exclusivament de les zones agrícoles, organitzat segons cultius
i necessitats dels diferents
col·lectius i temporades.
Els guardes van uniformats,
armats amb arma llarga, amb
vehicles tot terreny, comunicats per radiofonia i efectuen
els servei dia i nit.

Els guardes patrullen pels camins les 24 hores del dia.

L’equip de vigilància està comunicat i disposa de vehicles tot
terreny.

El Sr. José Luís Morlanes, president del Consorci, saluda a l’equip de guardes.

Constitució del nou plenari
Consell Plenari del Consorci:
• President: José Luis Morlanes Galindo
(Consell Comarcal del Baix Llobregat)
• Vice-president primer: Francesc Martos i Aguilera
(Diputació de Barcelona)
• Vice-president segon: Francesc Ribas i Vinyals.
(Unió de Pagesos de Catalunya)
Vocals:
• Diputació de Barcelona:
Antoni Morral i Berenguer
Francesc Castellana i Aregall
• Consell Comarcal del Baix Llobregat:
Joan Josep Palomero i Montes
Felip Castillo i Villegas
• Unió de Pagesos de Catalunya:
Joan Casajuana i Vives
Miquel Reverter i Estrada

El passat 28 de febrer, a l’últim plenari,
es van aprovar els pressupostos del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

• Ajuntaments:
Castelldefels: Ferran Ballesteros i Sagarra
Cornellà: Carmen Romero López
El Papiol: Anna Mª Corominas i Estalrich
El Prat de Llobregat: Josep Pérez i Moya.

3

Gavà: Diego Jiménez Escamez
L’Hospitalet de Llobregat: José Antonio Molina Flores
Molins de Rei: F. Xavier Montserrat i Olivella
Pallejà: Josep Cardús i Rosselló
Sant Boi de Llobregat: Pere Dorca i Hernández
Sant Feliu de Llobregat: Jaume Bosch i Mestres
Sant Joan Despí: José Manuel Gómez Díaz
Sant Vicenç dels Horts: Petronila García Muñoz
Santa Coloma de Cervelló: Josep Santamaría i Oller
Viladecans: Joan Pidelaserra i Monmany

Comissió Executiva:
Anna Hernández i Bonancia i Felip Castillo i Villegas
(del Consell Comarcal del Baix Llobregat).
Josep Mª Procházka Aguiló i Jordi Beltrán Castellví
de la Diputació de Barcelona.
Salvador Puig i Rodríguez i Miquel Reverter i Estrada
de la Unió de Pagesos.
• Gerent: Ramon Terricabras i Maranges
(Diputació de Barcelona)
• Secretari: Lluís González i Roig
(Consell Comarcal del Baix Llobregat)
• Interventor: José Luis Sanz Arranz
(Consell Comarcal del Baix Llobregat)
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Eurohorta compta amb una
nova planta de normalització
hortofrutícola

A

principis d’aquest mes de març
començarà a funcionar la planta
de normalització de productes
hortofrutícoles de la cooperativa Eurohorta, de Gavà. En una primera fase es
posarà en marxa una màquina que
renta, neteja i talla automàticament
porros i pastanagues, deixant-los a una
mida estàndard per a la seva comercialització. A més, es disposarà d’una
càmara frigorífica per a la conservació
dels productes. En els propers mesos
també s’afegirà una línia de neteja i lligat de julivert i bledes. I a l’estiu, una

línia de neteja d’una fruita de temporada com la síndria.
“Des de la cooperativa entenem que
aquesta nova maquinària era una cosa
necessària, essencial perquè la manipulació dels productes fos uniforme per a tothom. I la veritat, és que estem molt satisfets, ja que aconseguirem que tots els
productes tinguin una presentació acurada”, destaca Joan Capderrós, president
de la cooperativa Eurohorta.
La màquina netejadora de porros i pastanagues pot manipular fins a 1.000 kg
de producte per hora. Així mateix, consu-

La màquina netejadora ja està instal·lada a la nau.

EUROHORTA
C O O P E R A T I V A

meix de 12.000 a 15.000 litres d’aigua.
Aquesta gran quantitat d’aigua s’obté
d’un pou de l’interior de la nau i un cop
utilitzada, es condueix a uns dipòsits
soterrats de sedimentació on s’elimina la
terra i es torna a reutilitzar.
La nau on s’ha instal·lat la nova planta
de normalització de productes hortofrutícoles té 827 m2 i un pati de gairebé
1.000 m2. L’espai interior s’ha acondicionat totalment. Així, s’ha canviat el paviment, vallat el pati, construït dipòsits de
sedimentació, serveis i vestuaris. I a més
de la nova maquinària, s’hi ha instal·lat
una bomba per al pou i un clorador d’aigua, etc.
El Parc Agrari del Baix Llobregat ha
finançat la major part del projecte, juntament amb el programa LIFE de la Unió
Europea.

La Cooperativa de Santa
Coloma canvia
d’imatge

G

raciès a un conveni signat amb el Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat, la Cooperativa de
Santa Coloma ha remodelat
una de les dues parades que té
a Mercabarna. Aquesta remodelació ha consistit en la
construcció d’una cabina no-

va, la millora de la instal·lació
elèctrica, la col·locació de
rètols nous amb el logotip
del Parc Agrari i la compra
d’una màquina transportadora. “Aquest canvi d’imatge és
molt positiu per a nosaltres”,
diu Mercè Oliver, membre de
la cooperativa.

4

La cooperativa ha instal·lat un nou rètol i una nova cabina a la
parada de Mercabarna.
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La Cooperativa
Agrària
Santboiana
estrena
magatzem

L

a Cooperativa Agrària
Santboiana compta des
de finals del 1999 amb un
nou magatzem de 1000 m2,
situat a l’àrea agrícola del
municipi de Sant Boi i destinat
a la venda d’adobs, insecticides, eines i altres productes
per al camp. “Ha quedat una
nau preciosa, d’obra, moderna i gran i encara queden
6.500 m2 de terreny per s’hi
han de fer altres coses en el
dia de demà”, assenyala satisfet Jaume Ros, president de la
cooperativa. I és que amb
aquesta iniciativa l’entitat ha
fet un pas de gegant.

Un cop de mà
El pressupost global per a la
compra del terreny, el seu
condicionament i la construcció de la nau, iniciada l’estiu
passat, ha estat d’uns seixan-

Agroparc,
una nova
cooperativa
El gerent del Consorci, senyor Ramón Terricabres i el
senyor Jaume Ros, president
de la cooperativa.

ta milions de pessetes. La
cooperativa ha aportat la
majoria del capital necessari
gràcies a la venda de l’antic
magatzem a un centre d’ensenyament. El Parc Agrari del
Baix Llobregat, per la seva
banda, va concedir un ajut a
aquesta associació agrària
per a l’acabament de les
obres i per a la compra d’un
toro i un camió.

podia gairebé descarregar”,
afegeix Ros.

Mirant el futur
Els projectes de la Cooperativa Agrària Santboiana, creada només fa cinc anys, no
s’aturen amb el nou magatzem. Enguany els agradaria
col·locar dos sortidors de gasoil prop de la nau per tal que
els pagesos no haguessin de
traslladar-se a la zona industrial per comprar benzina i es
poguessin aconseguir millors
preus. “Però la veritat és que
hi ha forces entrebancs: la instal·lació és considerada com
una benzinera i s’ha de fer un
projecte. Per tant, necessitem
l’ajuda dels pagesos, del Parc
Agrari i de l’Ajuntament de
Sant Boi”, conclou Antoni
Bellber, gerent de la cooperativa.

Un emplaçament
privilegiat
La situació del nou magatzem de la Cooperativa
Agrària Santboiana és gairebé
estratègica, ja que es troba en
una zona de pas per als pagesos del Prat, Sant Boi i
Viladecans i s’hi pot accedir
fàcilment. “L’antic magatzem
era en un carrer de Sant Boi
de molt de trànsit i no s’hi

E

l Baix Llobregat compta
des de l’estiu passat
amb una nova cooperativa, Agroparc, hereva de
l’Associació de Productors de
Tomàquet del Baix Llobregat.
Un dels objectius bàsics de
la cooperativa serà aconseguir obrir nous canals de
comercialització per als seus
socis, no només per a la producció de tomàquet integrat,
sinó també per a la resta de
productes hortícoles i fruites
que es conreuen dins de l’àmbit del Parc Agrari.
Els socis fundadors de la
Cooperativa Agroparc pertanyen als municipis d’El Prat,
Viladecans, Sant Feliu, Sant
Joan Despí, Molins de Rei,
L’Hospitalet del Llobregat, Sant
Climent i Viladecans.

El Consorci ha donat una
subvenció per a la compra
d’una màquina classificadora
de tomàquets.

La nau està instal·lada a una de les portes del Parc Agrari.

5
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La seguretat i vials
de les zones
agrícoles milloren

J

a s’han iniciat les obres de
millora de seguretat i vials
de la zona agrícola coneguda com “El Pla”, situada
entre els termes municipals de
Sant Feliu del Llobregat i
Molins de Rei. Aquest projecte
consta de diverses accions:
• La pavimentació de la Riera
de Bonet (de 235 metres).i
del Camí del Terme (de 495
metres).
• El canvi de les tanques
metàl·liques existents d’accés als camps per noves portes (tipus barrera) per tal
que els vehicles no puguin
accedir als camins interiors.

• La col·locació d’una tanca
de protecció, semblant a
una barana de fusta, als
camins vorejats per rieres.
Les obres a la zona del Pla
han estat adjudicades a l’empresa Building Factory i finançades pel Consell Comarcal i el
programa LIFE. El servei d’Acció
Territorial de la Diputació de
Barcelona, per la seva banda,
s’ocupa de la direcció d’aquest projecte, que ha estat
modificat en el seu plantejament original per introduir
algunes millores suggerides
pels propietaris dels terrenys
afectats.

Per realitzar el projecte s’ha efectuat un aixecament topogràfic
de la zona.

Les tanques actuals, seran substituïdes per unes de noves.

El “Producte Fresc” del Baix Llobregat

D

es del 1999, els pagesos
del Parc Agrari del Baix
Llobregat poden promocionar els seus productes amb
el logotip de “Producte Fresc
del Parc Agrari del Baix
Llobregat”. Només han de
sol·licitar una autorització per
la utilització d’aquest logotip al
Consorci del Parc.

En què consisteix?
• Ús de la imatge gràfica, del
logotip de “Producte Fresc
del Parc Agrari del Baix
Llobregat” en envasos i
materials escrits seguint el
model que el Consorci del
Parc Agrari ha establert,
sense realitzar cap tipus de
modificació no autoritzada

6

pel Consorci.
• Els envasos on
s’utilitzi la imatge gràfica del
Parc Agrari només
contindran productes
hortofrutícoles, que segueixen la normativa oficial de
“normalització de productes
hortofrutícoles” per la categoria de primera.
• Determinats productes s’envasaran durant els períodes
indicats.
• El productor de productes
hortofrutícoles haurà d’infor-

mar al Consorci
del Parc Agrari de
la utilització del
logo, enviant mostres d’envasos i/o
material escrit per tal que
els tècnics de publicacions i
imatge del Parc Agrari donin
el seu vist i plau.
• El productor autoritza al
Consorci a usar el nom de
l’empresa agrària en les publicacions i audiovisuals del
Consorci com a “productor
col·laborador” del Parc Agrari
del Baix Llobregat.
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La ramaderia
ovina al Parc Agrari

A

vui en dia, dins el territori del Parc Agrari del
Baix Llobregat, a més
de les activitats hortícoles i frutícoles, també s'estan duent a
terme activitats ramaderes. El
pes de la ramaderia dins l'activitat agrària comarcal és molt
minsa, ja que en el context
d'una agricultura periurbana
és difícil que es desenvolupi
un sector ramader que vol
dedicació a temps complert i
sembla difícilment compatible
amb altres activitats agrícoles
o l'existència de nuclis poblats.
En l’espai del Parc, actualment hi ha diverses espècies
explotades. Les més importants són la porcina, l’ovina i
l’avícola, destacant en aquesta darrera el Pollastre i el Capó
del Prat. Certament, existeixen altres petits nuclis productius que són bàsicament per
l’autoconsum o purament testimonials, en el cas del boví o
el cavallar.
Ara bé, si una producció destaca sobre les altres aquesta és
l’ovina. Segons les estadístiques ramaderes, l'any 1995 a
la comarca del Baix Llobregat hi
havia 197 explotacions d’oví i
cabrum, unes 53.000 ovelles,
més de 8.500 cabres i 16.500
xais. Això, situa la comarca
entre les primeres de Catalunya
tant pel que fa al nombre d'explotacions com pel nombre de
caps.
Aquestes dades són sorprenents si tenim en compte
l'escàs espai de pasturatge que
té la comarca, però s'expliquen
per l’alta utilització de terrenys
marginals, de terrenys amb restes de collites hortícoles, de
talussos de vies de comunica-

ció, de terrenys no edificats, de
lleres de riu, etc...
En el territori del Parc Agrari,
el municipi on hi ha més
ramats és al Prat de Llobregat.
És possiblement l'àrea amb
més tradició i on és més fàcil
veure ramats pasturant. Tot i
amb això també són importants els municipis de
Viladecans, Gavà i Sant Boi. En
aquests casos, però, els ramats
acostumen a pasturar a la part
de muntanya dels municipis.
En el Baix Llobregat es
poden distingir dos sistemes de
producció.

Sistema productiu
extensiu tradicional
Es realitza un pastoreig conduït, amb pràcticament cap
estabulació. El pastoreig pot
realitzar-se desplaçant el bestiar dins el mateix terme municipal (o indrets pròxims), o el
bestiar pot aprofitar regularment pastures d'altres termes
municipals una mica més allunyats amb allotjament (pletes)
fora de l'indret d'origen;
Aquest sistema és conegut
com trasternància i en el cas
del Baix Llobregat, és el menys
freqüent. L'alimentació complementària és escassa, i s’aconsegueix una ovella "acordió" que s’engreixa o s'aprima
al llarg de l'any segons les pastures que pot anar trobant. Les
instal·lacions són antigues, poc
funcionals i de construcció
precària, denotant baixes
inversions econòmiques i
donant, a voltes, un aspecte
marginal. També hi ha una
baixa intensificació reproductiva (una part anual) i una prolificitat no gaire elevada. La sani-

7

53.000 ovelles pasturen pel Baix Llobregat.

tat també acostuma a ser deficient, presentant patologies
parasitàries. El maneig és tradicional i rutinari. En definitiva, la
rendibilitat depèn en gran
mesura del cost de la mà d'obra per ovella i de l'època de
part (alimentació de les ovelles
i preu dels xais).

Sistema
semi-extensiu
Malgrat que s'utilitza el pastoreig, el ramat és estabulat
durant la nit o fins i tot durant
la lactació si en aquell
moment no hi ha prou recursos en pastures. És com un sistema tradicional millorat. En
aquests casos, existeix certa
planificació i intensificació
reproductiva. Encara que els
ramats són molt depenents
del pastoreig, s'inclou en la
dieta l'alimentació complementària, almenys en certes
fases productives. Els indrets
de pastura no són gaire allunyats dels corrals i van variant
segons les necessitats, l'època
de l'any (segons els períodes
de collita), i la disponibilitat de
terreny. En aquestes explotacions les instal·lacions són
pròpies i es milloren amb una
racionalització del maneig
general, juntament amb una
sanitat més eficient.

En ambdós casos, els ramats
per accedir a les pastures, utilitzen la xarxa de camins d'utilització agrícola dels diferents
municipis, però sovint han de
travessar carreteres o nuclis
urbans (si més no, polígons
industrials) amb tot l'enrenou
que això comporta. De vegades, provoquen el deteriorament de talussos, o bé, a
causa d'un sobredimensionament puntual dels ramats en
relació a l’alimentació disponible, bens i cabres afamats produeixen invasions no desitjables de camps conreats i
zones de vegetació d'interès
natural, conflictes que acostumen a ser compensats i no
representen una greu problemàtica.
Arran dels estudis realitzats
en el marc del Projecte LIFE
del Parc Agrari del Baix
Llobregat, la proposta del Pla
de Gestió i Desenvolupament
contempla algunes mesures
per augmentar la professionalització de les activitats ramaderes, així com la millora de
les instal·lacions per tal de
regularitzar el sector i poderlo fer el màxim de compatible
amb les altres activitats que es
desenvolupen en el marc del
Parc Agrari.
Raimon Roda
Enginyer Agrònom.
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Antoni Palma, director de la Fira
del Pollastre Raça Prat

“La Fira és un senyal
d’identitat”

E

l desembre passat el Prat
del Llobregat va ser l’escenari, un cop més, de la
Fira del Pollastre Raça Prat. En
Antoni Palma, director de la
Fira i vocal del Consell
Regulador, ens fa cinc cèntims
d’aquesta 26a edició.

CONSELL

REGULADOR

l’horta de Barcelona ja que era
una terra molt fèrtil i que encara que tingui l’aeroport i hagi
evolucionat cap a la indústria,
el seu origen recent és l’agricultura.

va ubicar en un terreny de
40.000 m2, situat entre la
carretera Marina i el carrer
Caraones, i es van habilitar
10.000 m2 per instal·lar-hi els
diversos estands de la fira. I
com cada any, es va organitzar
un concurs d’exposició de
pollastres, una mostra agrícola
de paneres de fruites i verdures
de l’horta del Prat, d’animals
de granja, etc. No hem d’oblidar que als anys 50 aquesta
població era coneguda com

La fira és més que una fira?
A nivell popular és, juntaQuè hi destacaria?
ment amb la festa major, la
Bé, en aquest quart de segle
manifestació col·lectiva més
la fira s’ha fet gran i per tant,
important que es fa en el Prat.
hem hagut de canviar de lloc.
És quelcom més que promocioConcretament, l’any passat es
nar productes; és un senyal d’identitat positiu per a un territori com el Prat que no es troba a
la Catalunya profunda, que en
els darrers quaranta anys ha vist
multiplicada la seva població
per cinc i on el nivell d’arrelament a la ciutat ha estat difícil.
A més, tenim una fira amb un
producte autòcton, de categoria, el pollastre raça Prat, el
“Pota Blava”, l’únic pollastre
d’Espanya que ha obtingut la
denominció d’Indicació GeoL’alcalde del Prat de Llobregat, senyor Luís Tejedor i la senyora gràfica Protegida. A més, és viu,
Valentina Guisado, presidenta de l’Associació a la XXVI edició de la Fira. es pot tocar i contemplar. Per

EEl senyor Antoni Palma.

tant, és un producte-símbol
amb un valor afegit: ajuda que
la gent s’identifiqui amb alguna
cosa de la ciutat.
Quina ha estat
la resposta dels pagesos
envers la fira?
La veritat, és que la poca
pagesia que queda a la zona
s’hi aboca molt, la sent molt
seva... Així, té un cert caire de
fira de pagès que cuidem i
ens agrada que mantingui. La
Fira del Prat és doncs, una
combinació del passat, present i futur i no és estrany que
s’hagi fet un forat en el calendari de fires agrícoles de
Catalunya.
Susanna G. Larios
Fotos: Pepa Alvarez
i Eva Bellapart

Els estanyats de
primavera-estiu a Cal Roc

A

principis d’abril de l’any
passat es va iniciar la
prova pilot del programa LIFE corresponent als estanyats de primavera-estiu, als
terrenys de Cal Roc del Prat del
Llobregat. Amb aquesta iniciativa, que va durar fins el mes
de juliol, es vol aconseguir la
millora agronòmica dels sòls i
l’observació de l’afluència de la

fauna migratòria per tal d’apaivagar el seu impacte en el medi
agrícola més immediat.
A causa de les obres de la
pota sud, durant la tardor passada els estanyats van patir un
problema d’alimentació d’aigua.
Aquesta experiència tindrà
continuació a partir de l’abril
del 2000.

Els estanyats, a les finques de Cal Roc.
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Es presenta el Pla
de Màrqueting
del Porro de Gavà

E

l 26 d'abril de 1999 es va
presentar a Gavà el pla
de màrqueting dels
"Porros de Gavà". La presentació va anar a càrrec de
Raimon Roda, coordinador de
l'estudi i Pere Jansà, autor de
la investigació de mercat. Es
van repassar els punts més
interessants de l’estudi (veure
Notícies del Parc Agrari del
Baix Llobregat n°4) i es van
exposar les propostes d'actuació i els dissenys per les faixes

del manats, així com el material promocional.
L’acte va comptar amb la
presència de Josep Montasell
del Servei d'Acció Territorial de
la Diputació de Barcelona, i
Jordi Matheu, del Servei de
Promoció Econòmica Local.
A l'acte també hi varen
assistir productors, especialment, els membres de la cooperativa Eurohorta, impulsors
de la producció de porros de
qualitat a la zona.

Acte de presentació del Pla de Màrqueting.

Premis a la Iniciativa
Empresarial Agrària
del Baix Llobregat

E

l passat 7 de febrer va acabar el
termini de recepció d’inscripcions
per als Premis a la Iniciativa
Empresarial Agrària del Baix Llobregat
1999, atorgats pel Patronat de Promoció
Agrícola del Consell Comarcal. En
aquesta convocatòria anual poden participar totes aquelles explotacions agrícoles del Baix Llobregat que hagin realitzat
millores en la producció i/o comercialització.
En la passada edició, el Primer premi a
la millor iniciativa empresarial 1998 va
recaure en els pagesos de Sant Joan
Despí Rafael Navarro i Serrat i Josep
Guillen Solano, per la instal·lació de reg
per goteig a 10 mujades, d’un sistema
de filtres i fertirrigació amb un programador, el condicionament d’una bassa
abastada pel canal de la Infanta i la
construcció d’un pou. Així mateix,
Miguel Ángel Soguero Lara i Maria
Roldán Lozano, del sector ornamental i
viverista, van obtenir el segon premi per
la construcció d’un dipòsit de 27 m3, la

fertirrigació amb un programador de
reg de planta ornamental i per la instal·lació de 900 m2 d’hivernacle d’ombreig per al cultiu de gírgoles amb difusor d’humitat. El senyor Jaume Bosch va
aconseguir el segon premi de la secció
hortícola i el senyor Joan Bonich va
rebre un reconeixement especial per
l’impuls a la producció integrada de fruita dolça.
El lliurament de premis va tenir lloc el 9
d’abril del 1999 a la sala de plens de
l’Ajuntament de Sant Boi.

El senyor Miguel Ángel Soguero i la senyora Roldán, segon premi secció ornamental
i viverista.

El senyor Rafael Navarro i el senyor
Guillén Solano, primer premi.

El senyor Joan Bonich, de l’Associació de
productors de fruita dolça integrada.

9

El senyor Jaume Bosch, segon premi
secció hortícola.
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Les terres de la colònia Güell:
de llogaters a propietaris

E

l desembre de 1974,
fa una mica més de 25
anys, els pagesos que
tenien arrendades les
terres de la colònia Güell,
entre Santa Coloma de
Cervelló i Sant Boi de
Llobregat, començaven un
llarg procés judicial de
quatre anys amb un final
del tot imprevisible per
aconseguir la propietat de
la terra.
Mercè Oliver va ser una de
les activistes d’aquella trama i
juntament amb el seu marit,
Joan Sàbat, eren una de les
140 famílies afectades i que
més es van moure per recuperar la terra, que van estar a

punt de perdre. “Vam començar a rebre les primeres cartes
de desnonament coincidint
amb l’acabament dels contractes d’arrendament de
moltes famílies, encara que
també n’hi havia que no l’havien acabat. “Ens van avisar a
tots”, explica mentre regira
els documents que encara
guarda d’aquella època.
Davant l’amenaça del propietari de fer fora els llogaters,
van començar les negociacions de les aproximadament
150 hectàrees arrendades. A
les terres de secà hi havia,
sobretot, cirerers i al regadiu,
hortalisses. Però només 27
famílies acabarien comprant
la terra. La resta va acceptar

les indemnitzacions del propietari i la van anar abandonant progressivament. En
aquells moments el propietari
era l’empresari tèxtil Manuel
Bertran i Serra que es va acabar implicant en el projecte,
reconeixent els drets dels llogaters i arribant a un acord
que afavorís a les dues parts.
Inicialment, segons Mercè
Oliver, “les ofertes eren bastant ridícules” i els van arribar
amb la mateixa carta de desnonament. Per les terres de
secà els feien l’oferta de
60.000 pessetes per mojada
(una mojada és mitja hectàrea) i per les de regadiu
125.000 a més d’un plus
d’entre 20.000 i 35.000 pes-

Els camps de Santa Coloma de Cervelló, propers a la Colònia Güell.

10

setes per aquelles famílies que
vivien únicament de la terra.
“La Cambra Agrària del Prat
ens va dir que no hi podíem
fer res, que havíem de deixar
la terra i que l’amo podia fer
el que volgués”. Però no es
van tirar enrera. “Moltes famílies érem joves, estàvem
pujant. Nosaltres tota la terra
de regadiu que teníem en
aquell moment era aquesta, la
de la colònia Güell”.
L’ajuda de l’advocat Pere
Trepat es va convertir en un
puntal del cas. Llavors no era
freqüent que els propietaris
traiessin els pagesos de les
terres i encara menys, que els
pagesos s’enfrontessin als
propietaris. “A principis del

informatiu parc (6)

27/9/00

10:34

Página 11

Abril 00 • Número 6

1975 tampoc podies parlar
massa obertament”, recorda.
“Nosaltres vam poder demostrar que aquella terra l’estàvem conreuant des del 1888
perquè teníem un primer contracte, i que durant aquest
temps la terra havia anat canviant de propietari i a nosaltres no se’ns havia notificat
mai”. Això demostrava que
tenien uns drets adquirits. Els
Sàbat van guanyar un primer
judici per defecte de forma.
L’advocat els va aconsellar que
anunciessin el cas als diaris.
“Era una època que ja es veia
a venir un cert canvi”, però
caldrien quatre anys per
donar el tema per tancat.

La mort de Franco

El senyor Joan Sàbat i la senyora Mercé Oliver, varen ser capdavanters en la defensa dels arrendataris de la Colònia Güell.

Amb tot això, germinava un
sindicat que seria la Unió de
Pagesos que es va posar a disposició dels afectats. “Vam
tenir la gran sort del 20 de
novembre del 1975”, comenta la Mercè. La mort de Franco
els va afavorir enormement:
“tot va sortir a la llum pública.
Les televisions i ràdios buscaven problemes i se’ns van
obrir les portes. El dia del
retorn de Tarradelles, aquí, a
casa, hi havia tres canals de
televisió gravant, fins i tot una
televisió alemanya”, explica.
En aquell moment també
estava en estudi la Llei
d’Arrendaments Rústics i que,
posteriorment, també ajudaria
a aclarir les coses. “Al març o
l’abril ja es va fer la primera
assamblea pública d’Unió de
Pagesos a l’Espluga de
Francolí i a partir de llavors tot
va ser més fàcil”–i afegeix–
“la Unió de Pagesos va ser
clau per guanyar aquesta lluita perquè no vam tenir cap
altre tipus de suport”. La
publicació als mitjans de
comunicació i el ressò que va
agafar el cas van fer reaccio-

nar el propietari que fins llavors havia deixat el cas en
mans dels seus advocats.
La Mercè i el seu marit s’hi
van entrevistar i li van demanar feina. Amb dos fills petits
no podien deixar la terra així
com així. “Fins i tot li vam dir
que ens donés feina a la
indústria. Però també ens
vam adonar que ells havien
esperat més oposició per part
dels pagesos i vam decidir
que havíem de buscar alguna
cosa on agafar-nos”. El
següent pas va ser una entrevista entre els tècnics de les
dues parts per negociar la
compra de la terra. Per part
de la Unió de Pagesos, el tècnic col·laborador era Jordi
Peix, actualment assessor
forestal del DARP.
Peix recorda que no tots els
propietaris eren pagesos i que
aquells que van resistir fins al
final van aconseguir “una
bona operació”, diu. I afegeix:
“un cop els pagesos van fer-se
amb la propietat també va ser
més fàcil fer-hi més inversions,
com millorar el regadiu o
renovar les plantacions”.

11

El propietari va acceptar vendre’ls la terra, es va pactar un
bon preu. “Per això alguns que
havien acceptat les primeres
indemnitzacions llavors es van
estirar els cabells”, recorda
Oliver. La veritat és que hi van
haver moltes facilitats, fins i tot
bona part dels que havien
cobrat indemnitzacions en
terres agrícoles les van poder
recuperar a canvi de retornar la
quantitat que havien rebut
d’indemnitzacions. Durant els
quatre anys que va durar el
procés, els pagesos no podien
tocar la terra ni fer-hi canvis.
“Se’ns va aconsellar que sobretot no arrenquéssim ni plantéssim cap arbre, en quatre anys
allò semblava un parc natural!!
Ens havíem de comportar i no
podíem fer-hi res”, diu.

La decadència
En aquell moment l’empresa tèxtil estava a punt de trasllasdar-se a Figueres i l’imperi
tèxtil que havia format junt
amb el Vapor Vell de Sants
anava de capa caiguda. Amb
el temps, l’empresa Bertran i

Serra va acabar venent les
cases de la colònia Güell. Una
colònia, la de la imparable
família Güell, que a principis
de segle havia estat puntera
en la transformació de les
bales de cotó que venien
d’Amèrica i sortien de la fàbrica convertides en vellut, teixit
i tenyit.
“Don Manuel va voler que
nosaltres fóssim els primers a
signar i fins i tot ens va demanar disculpes”, recorda la
Mercè. Com tot va acabar bé,
van fer un sopar on hi va anar
el propietari. Han passat 25
anys i la terra del Baix
Llobregat continua estant en
perill. Ara, una part de les
terres que els queden als
Sàbat estan incloses en l’espai
reservat per al pas del TGV i
per l’empresa Aigües de
Barcelona. Amb els anys, han
passat de tenir més de deu mil
cirerers i a collir entre 13.000 i
15.000 quilos de cireres l’any,
a tenir tres-cents arbres en un
camp de regadiu.
Montse Bassa
Fotos: Jordi Rull
i Javier Pérez
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Entrevista amb Joan Bonich

“La producció integrada és un procés”

A

l 1993 la Generalitat
de Catalunya va aprovar el reglament de la
denominació genèrica de producció integrada per als cítrics,
la pera, la poma i el tomàquet.
L’any passat, tres pagesos de
Sant Joan Despí van començar
a obtenir aquest tipus de producció en fruita dolça. En Joan
Bonich, un dels productors,
ens en fa cinc cèntims.
P. Què és la producció integrada?
R. La seva pròpia definició ja ho
diu; és un sistema agrícola de
producció racional d’aliments i
d’altres productes d’alta qualitat que utilitza uns recursos i
mecanismes de regulació natural per tal d’evitar les aportacions perjudicials al medi
ambient i assegurar una agricultura viable a llarg termini.
Hem de tenir en compte que
amb els adobs s’han fet molts
excessos i tenim els sòls contaminats. A més, els pesticides
han matat tots els depredadors
naturals i ara se’ns instal·la
qualsevol plaga.
P. Quines són les característiques d’aquest sistema?
• Té cura de la salut, tant del

Equip del laboratori de camp.

consumidor com del propi
agricultor.
• Afavoreix la diversitat de l’ecosistema agrícola amb el respecte de la fauna i la flora
autòctona.
• El sòl no es pot treballar,
només se sega. Sempre hi ha
d’haver una manteta d’herba
ja que és el rebost dels bitxos
bons que combatran els
dolents. Hem d’aprendre a
conviure amb la plaga, ja que
si no hi ha plaga, l’animal bo
no té menjar i se’n va. Cada
cultiu té un llindar de plaga
permès. Si hi ha un llindar que
no molesta, no va a més perquè està controlat pel depredador.
• El primer any de plantació
treballem amb una sonda a 30
centímetres de terra i durant el
segon, amb una de 60 centímetres. Llavors, es fan unes
lectures amb un aparell que
mesura la humitat del terreny.
P. Quantes hectàrees de
producció integrada de fruita dolça hi ha al Baix
Llobregat?
R. En total, tenim tres hectàrees. Un dels problemes és el de
trobar terreny. Enguany hem

plantat 1.000 pomers nous en
uns terrenys (en arrendament)
situats a Santa Coloma de
Cervelló, prop de la Colònia
Güell, en el marc del Parc
Agrari. Malgrat tot, per anar
bé hauríem de tenir de 10.000
a 12.000 arbres. Quan estiguin
en plena producció, aconseguirem 25 o 30 quilos de
pomes per arbre a l’any i
aquesta és la falca del mercat
que podem omplir.
P. Què cal fer per aconseguir una producció integrada en arbre?
R. Quan es fa una plantació
d’arbre, durant el primer any
es realitza una anàlisi del sòl,
sobre els 20 centímetres de
terra, i del subsòl, a 60-80
centímetres, per tal de conèixer quina és la composició d’aquest sòl i la reserva de
nutrients. Un cop examinada
la terra, sabem quin rebost hi
tenim i hi afegim allò que ens
manca. Però per veure si això
l’arbre (certificat i sense virus)
ho ha assimilat, a la primavera
i a la tardor hi fem una anàlisi
de fulla que ens dirà si ha
absorvit els nutrients. I abans
de collir, el Departament de
Producció Integrada de la
Generalitat de Catalunya
efectua una anàlisi del fruit.
Així doncs, la producció integrada és un procés, no n’hi ha
prou a dir: “jo faig una plantació i ja hi entro”. A més, s’ha
de dur a terme un control
integrat de plagues (amb feromones) i un rodatge i llavors,
ja hi ets. L’any passat vam ser
dels primers pagesos de la
província de Barcelona que
vam fer producció integrada
de fruita dolça, concretament,
de pomes. Aquest model

12

El senyor Joan Bonich.

també es fa a Lleida i a
Girona.
P. ¿Hi ha diferències entre la
producció integrada de
Girona o Lleida i la del Baix
Llobregat?
R. Bé, el gran avantatge d’aquesta zona és que es troba a
prop d’una illa de calor,
Barcelona. A més, el CO2 de
l’aire ajuda a madurar més
aviat els fruits. Així, podem
collir abans que a Lleida o a
Girona, tot tenint les mateixes
varietats d’arbres i realitzant
els mateixos tractaments. Ho
hem detectat perquè nosaltres
collim sobre el 20 de juliol i ells
no poden fer-ho fins a principis
d’agost.
P. Quins mitjans tècnics s’utilitzen per controlar la producció?
R. L’any passat el Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat
ens va concedir una subvenció
de dos milions i mig de pessetes per a l’adquisició de diversos aparells de laboratori de
camp com: un reflactòmetre
(amb el qual punxem el fruit i li
treiem el suc per tal de mesurar els seus sucres i saber quan
s’ha de collir); un penetròmetre (que marca la pressió que
fem per penetrar a la carn de
la fruita i ens serveix per saber
si és verda); un conductímetre
(que mesura la quantitat de
sals, el PH de l’aigua), o un
peatgímetre (que ens indica si
l’aigua és àcida, neutra o més
aviat alcalina).
Susanna G. Larios
Fotos: Javier Pérez
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El període de suggeriments
del Pla Especial

D

urant el període d’exposició pública de
l’Avanç del Pla Especial
del Parc Agrari, entre els
mesos d’abril i juliol del 1999,
es van presentar deu escrits de
suggeriments. Aquest període
d’informació pública s’ha realitzat per recollir l’opinió dels
diferents agents socials, administracions i el conjunt de ciutadans interessats.
Es poden distingir quatre
grups de suggeriments:
• Alguns particulars o societats propietàries de terrenys
situats dins d’una franja de
200 metres de fondària
paral·lela a l’autovia de
Castelldefels (5 escrits).
• Unió de Pagesos i el grup
Depana han realitzat diversos comentaris i suggeriments de notable interès
que s’introdueixen en la
proposta del Pla Especial (3
escrits).
• Un propietari que no s’adona que la seva propietat no

està inclosa en el Pla
Especial del Parc Agrari.
• L’Institut Català de Sant
Isidre insisteix en la nul·litat
del Consorci del Parc
Agrari, la falta de competència de la Diputació de
Barcelona per regular
matèries planificadores i
s’oposa que el Pla Especial
ordeni il·limitadament el
sòl no urbanitzable ja que
vulnera la llibertat d’empresa. La seves opinions
contenen un conjunt d’errades d’interpretació que
ja es van aclarir amb motiu
de les seves al·legacions
sobre la constitució del
Consorci.
Un cop finalitzat aquest
període de suggeriments cal
incorporar totes les propostes
aprovades (procedents d’altres administracions); ajustar
el contingut del Pla Especial a
alguns projectes de planejament en curs d’execució (Pla
Especial de l’aeroport, traçat

del tren d’alta velocitat, nova
llera del Llobregat, etc.) i
desenvolupar la darrera fase
d’elaboració d’un document
més detallat que pugui ser
aprovat per les administracions impulsores.

El Pla Especial del Parc
Agrari del Baix Llobregat s’ocuparà de la millora de
camins, de les xarxes de drenatge, de totes aquelles construccions i equipaments al servei de l’agricultura.

Normes reguladores de les subvencions
per a cooperatives i altres entitats agràries
sense finalitat de lucre

P

oden sol·licitar subvencions les cooperatives i altres entitats agràries
sense fin alitat de lucre, l’actuació
de les quals estigui inclosa en l’àmbit del
Parc Agrari del Baix Llobregat que no
hagin signat cap conveni amb el Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat i amb
pla de treball aprovat per a l’exercici
corresponent a l’any 2000.
Són subvencionables les activitats
següents:
a) Millores rurals encaminades a la millora de les infrastructures i serveis.
b) Reparacions i manteniment d’obres i
instal·lacions per a l’emmagatzemat-

ge, tipificació, control de qualitat,
habilitació, conservació, transformació
i comercialització de productes agraris
i els seus derivats.
c) Adquisició de maquinària agrícola,
ramadera o forestal per a la seva utilització en règim cooperatiu.
d) Elaboració i diagnosi de plans de viabilitat o estudis concrets de finançament, tecnificació, disseny, informatització i mercat de nous projectes o
actuacions.
L’import de la subvenció no podrà excedir el 75% del total de la despesa efec-
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El Parc donarà suport a les millores de les
infrastructures i serveis

tuada i amb un màxim subvencionable de
1.000.000.-pts. Per cooperativa o entitat
agrària.
El document complert pot ser recollit a
les seus del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, de la Unió de Pagesos o de la
Diputació de Barcelona.
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Seguiment de la
qualitat de les aigües

D

es del mes de febrer
l’empresa AMBIO S.L.
s’encarrega del seguiment de la qualitat de les
aigües a diversos punts del
Parc Agrari. Durant un any s’analitzaran 41 punts de mostreig estratègics i representatius repartits per àmbits com
el Canal de la Infanta, el Canal
de la Dreta, el Rec de Sant
Vicenç, els pous de la Vall
Baixa (de Pallejà i Sant Vicenç),
els pous del delta i les corredores.
Aquests mostreigs es duran
a terme entre les dues setmanes centrals del mes, encara
que en el cas de les aigües
superficials es realitzaran els
dimarts, dimecres, dijous o
divendres per evitar l’efecte
del cap de setmana; dos dies
desprès d’un de festiu (com a
mínim) i quatre dies després
d’una pluja considerable.
El seguiment qualitatiu de les
aigües del Parc Agrari del Baix
Llobregat té un pressupost de
3.859.000 de pessetes.

Punts de mostreig
Canal de la Infanta:
Aportació del riu Anoia. El
Papiol
Aportació de la riera de
Rubí. El Papiol
Inici. El Papiol
Meitat, camí de la A-2.
Sant Joan Despí.
Final, Feixa Llarga.
L’Hospitalet.
EDAR Sant Feliu, afluent al
canal de l’autopista.
Canal de la Dreta
Inici, benzinera “Les Palmeres”. Sant Vicenç dels Horts.
Meitat, camí de la Bomba.
Sant Boi.
Final, camí de la Bunyola. El
Prat.

Els mostreigs es duran a terme durant les dues setmanes centrals
del mes.

Pous al delta
Sant Boi: 4
Viladecans: 12
Gavà: 6
Corredores
Afluent EDAR Murtra Avda.
Bertran i Güell-Camí Ral.
Gavà.
Corredora principal-Camí de
la Pava. Gavà.
Corredora principal-Camí de
la Murtra. Gavà.
Corredora de Baix-Avda.
Bertran i Güell. Gavà.
Corredora del Serral Llarg.
Viladecans.
Murtrassa pas del volant.
Viladecans.
Camí de les Xauxes.
Viladecans.

Rec de Sant Vicenç
Creuament amb el camí
d’en Manyà. Sant Vicenç.

Anàlisis de les aigües

Pous de la vall baixa
Sant Vicenç: 2

Es realitzaran tres tipus d’anàlisis:

El Consorci vetllarà per la qualitat de les aigües.

14

– Tipus A: de 27 determinacions. Es farà una vegada a
l’any en un mostreig.
– Tipus B: de 5 determinacions.
Cada trimestre.
– Tipus C: Cada trimestre. I
quan no es facin l’A i el B,
cada mes.

Objectius
del programa
El programa de seguiment
qualitatiu de les aigües de reg
té com a objectius:
– Disposar del coneixement
actualitzat de la qualitat
agronòmica de les aigües de
reg del Parc Agrari.
– Conèixer l’evolució qualitativa de les aigües.
– Actuar de suport a les iniciatives i projectes de millora
de les aigües i de les seves
xarxes de distribució.
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Entrevista amb Jaume Pagès,
rector de la Universitat Politècnica

“L’Escola d’Agricultura i el Campus
han de tenir lligams amb el seu entorn”

E

l campus de Castelldefels
de la Universitat Politècnica de Catalunya ja està en
marxa. Aquest projecte, que
s’obrirà a finals del 2000,
tindrà una relació molt estreta
amb el Parc Agrari. Probablement l’impuls més important que ha rebut el campus és
l’acord amb la Diputació de
Barcelona per traslladar-hi
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola de
Barcelona
(EUETAB)
que
actualment està al carrer
Urgell. El nou campus ja té
dues obres en marxa: l’Escola
de Telecomunicacions i Telemàtica i l’Institut de Geomètrica.
La UPC i altres institucions han
creat un consorci per gestionar
el campus.

Campus universitari de
Castelldefels.

Qui forma aquest Consorci
que gestiona el nou campus universitari?
És un consorci creat per la
Universitat Politècnica, la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, que
no s’ha construït per a aquest

trasllat de l’Escola Agrícola
sinó que s’havia format ja fa
un any llarg per acollir l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Industrial
i vam preveure que si calia s’hi
poguéssin incorporar altres
escoles, com l’agrícola.
Quina relació creu que hi
haurà amb el Parc Agrari?
Moltíssima relació. L’escola,
i en general, el campus, els
construim perquè tinguin lligams molt importants amb el
seu entorn. Jo estic convençut
que la formació dels titulars
universitaris i dels tècnics s’ha
de fer en part a les aules i en
part, fora de les aules. Estem
buscant institucions, empreses, administracions que ens
ajudin i que puguin assumir
una part d’aquest procés formatiu, encara que la part més
important ens toca a nosaltres
com a universitat. Estem, a
més, en tràmit de crear, juntament amb el Consell Comarcal
del Baix Llobregat, un consell
assessor on voldríem incorporar-hi empreses, les administracions locals, sindicats, associacions empresarials... relacionades amb els ensenyaments que s’imparteixin al
campus i que facilitin la formació dels estudiants a través
de les pràctiques o la gestació
de projectes acadèmics. Els
demanarem les seves opinions
i directrius per tenir-les en
compte a l’hora de planificar.
Per què s’ha decidit fer el
trasllat de l’Escola Agrícola?
Es tractava de buscar una
millor ubicació, ja que l’escola
actual al carrer Urgell està dins
de la ciutat i no és el lloc més
idoni. Segurament, quan s’hi

va instal·lar aquest edifici estava al mig del camp però ha
quedat envoltat d’altres construccions. D’altra banda, la part
de l’edifici que ocupa és petit i
poc adequat per a les seves
funcions, calia dotar-la de més
espai per a les aules, els professors, però també per a la recerca. Posats a fer, abans de fer
reformes ens va semblar que
era millor buscar-li una ubicació
més definitiva, més apropiada
per a les funcions de l’escola i
ens semblava que la implantació en un terreny com el Baix
Llobregat era molt adequada.
Actualment, els alumnes
han de fer les pràctiques a
l’Escola Torre Marimon de
Caldes de Montbui.
Sí, i les hi continuaran fent
fins que no trobem una alternativa. Jo confio que amb la
ubicació al Baix Llobregat la
trobarem. Penso que amb la
tradició agrícola que hi ha a la
comarca, encara que s’hi han
fet inversions importants, trobarem la manera de poder
subministrar aquests serveis
de pràctiques als estudiants
evitant que s’hagi d’anar a
Caldes de Montbui, que d’altra banda, és una instal·lació
magnífica però que queda
molt lluny de Barcelona
i encara més, del Baix Llobregat.
Quins avantatges veu en
aquest trasllat?
A part de poder fer les pràctiques, també hi ha el fet de
tenir instal·lacions molt millors
a l’escola, de disposar de més
espais. A més, aquí tenim la
visió de campus, els serveis de
l’escola els involucrem dins
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El senyor Jaume Pagès.

d’un conjunt. Això farà que la
institució gaudeixi d’ espais
propis que li pertanyin i de
l’entorn del campus amb serveis generals.
I inconvenients, n’hi ha
algun?
Hi ha gent que dirà que és
més a la vora i altres més lluny.
Ve gent de tot arreu, no
només de Barcelona. La ubicació de Castelldefels està molt a
prop de Barcelona, tant per
carretera com per tren.
Caminant des de l’estació hi
ha sis minuts. No hi ha d’haver problemes de transport.
De tota manera, calia un canvi.
La Universitat no hagués
acceptat aquesta escola amb
les condicions actuals. A la
nostra Universitat no ens interessen instal·lacions que ens
facin baixar el nivell de les
escoles que tenim, sinó que
ens el facin pujar.
L’escola té prou demanda
per mantenir-se?
No hem tingut mai problemes de demanda. Hi ha tres
titulacions diferents: indústries agràries i alimentàries
(l’especialitat que té més
demanda); hortifruticultura i
jardineria, i explotacions agropecuàries. En aquests moments estem oferint 75 places
cada curs i en cada especialitat, 225 en total. Totes s’omplen cada any i sense problemes. Cal tenir en compte que
és una carrera de tres anys i hi
ha estudis d’aquest tipus a
Girona i a Lleida. Hi ha un
equilibri entre les places que
ofereix i la demanda.
Montse Bassa
Foto: Jordi Rull i Javier Pérez
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El Parc
consulta
els pagesos

D

urant el passat 1999 es
va dur a terme una enquesta per poder recollir les manifestacions del sector agrari sobre la proposta del
Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix
Llobregat. En una primera trucada, es demanava als interessats si volien realitzar aquesta
enquesta i també es recollia la
seva opinió sobre la situació de
l’agricultura al Baix Llobregat i
les seves perspectives de futur,
entre d’altres aspectes. Si finalment, accedien a facilitar la
seva opinió sobre el PDG del
Parc Agrari, un enquestador
passava pel seu domicili.

agraris i titulars d’explotació
del Parc Agrari. Els treballs es
van dividir en dues fases a
causa d’algunes dificultats
tècniques.
En la primera fase, es varen
realitzar 478 trucades sobre
una població agrària de 814
persones, procedents dels 14
municipis que formen part del
Parc Agrari i també, de la
població de Sant Climent de
Llobregat. Finalment, es van
aconseguir un total de 266
entrevistes. En la segona fase,
es va realitzar l’enquesta d’avaluació del PGD del Parc
Agrari a 60 pagesos.

Metodologia

Característiques
de la població

Així, la proposta inicial va
consistir en una enquesta d’avaluació del PGD del Parc
Agrari a una mostra de la
població de professionals

La població que desenvolupa les seves activitats agrícoles
en el marc del Parc Agrari és
majoritàriament masculina, un
76,3% davant un 23,7% de

El futur de l’agricultura passa per la qualitat.

El Consorci ha preguntat els pagesos.

dones. D’altra banda, la major
part dels enquestats, dels 15
municipis estudiats, procedeix
dels municipis de Sant Boi,
Gavà, El Prat, Viladecans i
Sant Climent.
Perfil dels enquestats
sobre el PGD
La majoria de les persones
que van accedir a fer l’enquesta són homes de més de
50 anys, amb estudis primaris
o batxillerat elemental i que
pertanyen bàsicament a 8
municipis. A les set poblacions on el Parc Agrari hi té
més pagesos censats, és a dir,
a Sant Boi, Gavà, El Prat,
Viladecans, Sant Vicenç dels
Horts, Sant Joan Despí,
Molins de Rei i a més, a Sant
Climent. Treballen la terra en
propietat o bé, en arrendament en un mateix terme
municipal. Només el 21,4%
dels pagesos asseguren tenir
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l’explotació agrària en dos
termes municipals diferents.
L’orientació productiva és
majoritàriament horta o
mixta (horta + fruiters). La
dedicació a l’activitat agrària
és plena, encara que el
61,4% afirma que veu difícil
la continuïtat de l’explotació.
El 63,2% està en actiu, mentre que el 18,8% declara
estar jubilat o prejubilat. Així
mateix, una gran part dels
enquestats assegura que està
associat a alguna entitat
agrària.
El futur de l’agricultura al
Baix Llobregat
Un 30,8% dels camperols
entrevistats té una opinió
positiva sobre el futur de l’agricultura a la comarca del
Baix Llobregat. Els homes es
mostren més optimistes (amb
un 31,2%) que les dones
(amb el 27, 6%). Aquest
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darrer grup mostra un NS/ NC
bastant més alt (48, 3%) que
els homes (41, 8%). El municipi de Molins de Rei és on
s’observa una posició més
favorable, seguit de Santa
Coloma de Cervelló i
Viladecans. Quant a les
poblacions que tenen una
visió menys positiva destaquen Pallejà, Cornellà, Gavà i
Sant Climent. A més, cal
assenyalar que el 70,7% del
col·lectiu de jubilats no ha
volgut opinar sobre aquest
tema.

tructures i uns serveis generals
del territori agrari eficaços”. A
més, s’han valorat com a prioritàries el “Foment de l’activació de serveis per a millorar la
viabilitat de les explotacions”,
la “Modernització de les
explotacions agrícoles per
millorar-ne la viabilitat i aconseguir un espai de qualitat,
integrat en el territori i compatible amb el medi natural”. En
darrer lloc, trobem l’estratègia
“Consolidació i difusió del
patrimoni natural i cultural del
Parc Agrari sense interferències en l’activitat agrària”.

Valoracions del PGD
L’estratègia més valorada del
PGD és la “Promoció de sistemes de producció que afavoreixin l’increment de les rendes”. En un segon terme destaca “Aconseguir unes infras-

Objectius
i mesures
Entre els objectius més
valorats per la seva importància destaca “Garantir la seguretat rural i millorar la quali-

L’estratègia més valorada del PGD és la promoció de sistemes
de producció que afavoreixin l’increment de les rendes.

tat de les aigües de reg”. I
quant a les mesures, aquelles
que fan referència a la seguretat rural, a l’erradicació dels
horts familiars o il·legals de
l’espai agrari i a la implanta-

ció d’un pla de seguiment
qualitatiu de les aigües de
reg.
Resum del treball a cura de: Raimon Roda,
enginyer agrònom, Àrea d’estudi i programes de Eurup S.L. i coordinador del treball.

Situació persones localitzades

Aturada d’activitat
4,2%
NS/NC
6,4%

Actiu
63,4%

Titular no cap d’explotació
3,4%
Jubilat
15,5%
Pre-jubilat
3,4%
Temps parcial
3,8%

Opinió sobre el futur de l’agricultura
al Baix Llobregat

NS/NC
42,5%

Positiva
30,8%

Negatiu, no rentable
15,8%
Negatiu, falta joves
6,4%

Negatiu, altres prioritats
4,5%

Un espai de qualitat integrat en el territori.
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Les visites
al Parc

TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions
• 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

Professors de les universitats franceses de
Bordeux II i de Provence.

Entitats econòmiques:

Visita d’una delegació de l’Ajuntament
d’Alboraia (València).

El sr. Pasqual Maragall i el sr. Narcís Serra
visitaren el Parc Agrari durant les campanyes
electorals autonòmique i generals.

• 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:

Estudiants d’una escola de formació professional de gestió de grans superfícies de la
ciutat francesa de Lyon.

Estudiants d’urbanisme de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

El president del Consorci amb el dr. Marc
Schuster i el dr. Dennis Frenchman del
Massachusets Institute of Technology.

Alumnes del Màster d’Economia del
Territori de la University of Aberdeen (Escòcia).
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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 Parc va de Fires

L’estand del Parc Agrari va
obtenir el primer premi a la
Fira Hortofrutícola de Sant
Vicenç dels Horts, celebrada
del 21 al 23 de gener.

El Parc a
l’Exposició
“2004: els futurs
de la ciutat”

L’estand del Parc a la Fira Agrotur de Cornellà de Llobregat.

L’itinerari pedagògic
es consolida

L
El Parc va ser present a
l’exposició que es va organitzar a Barcelona per tal de
promocionar el Fòrum 2004
de les cultures.

Nevada al Parc

La nevada del novembre
passat es va deixar caure pel
Parc.

’itinerari pedagògic “L’ecosistema agrari” s’ha posat
un any més en marxa a l’Àrea de Lleure” de Sant Joan
Despí, gràcies a la iniciativa del
Parc Agrari i la cooperativa gestora de programes pedagògics
HYLA. Iniciat durant el mes de
febrer, aquest itinerari intenta
apropar la població escolar a
l’entorn agrari de la comarca del
Baix Llobregat. Enguany participaran un total de 29 escoles és
a dir, gairebé 1.200 alumnes de
primària, d’11 a 12 anys.
En aquest programa es
desenvolupen diverses tasques:
donar a conèixer les activitats
agrícoles de la vall baixa i el
delta del Llobregat gràcies a
l’observació directa i la participació activa; generar una actitud de respecte envers la zona
agrícola i la pagesia i situar les
principals poblacions i elements
de relleu del paisatge de la
comarca. “L’ecosistema agrari”
s’ajusta al projecte curricular,
així, els seus continguts se centren en temes com l’horta i els
fruiters; l’explotació de l’espai
agrari i les eines del camp; el

relleu i la interpretació del paisatge i el riu Llobregat.
Quant a la prova pilot d’aquest itineri, iniciada el març
de l’any passat, el 61% dels
docents van valorar de forma
molt positiva aquesta iniciativa.
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Escola Espai 3 de Sant Joan Despí.

El Concorde
al Parc

El Concorde va realitzar
una estada a l’aeroport del
Prat de Llobregat l’11 de
novembre de 1999. Aquí,
una imatge de l’avió travessant el Parc.
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