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Els ajuntaments
s’incorporen al Parc Agrari
El Consorci actua: s’inicia la prova pilot
de seguretat rural, es signen convenis amb
associacions i s’obre una linia de subvencions
25 anys de la Fira Avícola de la Raça Prat
Entrevista amb Miquel Reverter
Els resultats de la prova pilot dels estanyats
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L

a incorporació dels ajuntaments al Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat és
un aval indiscutible de la continuïtat
d’aquest
projecte.
Efectivament, aquesta voluntat
de ser-hi vol dir que hi ha un
reconeixement de l’activitat
agrària del Baix Llobregat i un
compromís real d’aquestes
administracions locals de contribuir activament als programes
de desenvolupament que anirem
treballant a dintre del Parc, la
qual cosa, com hem apuntat,
avala el futur.
Sovint, el sector agrari de la
vall baixa i el delta havia manifestat en els últims anys certa
desconfiança en la sensibilitat
dels consistoris vers els espais
agraris dels termes municipals.
És un fet evident que el procés
d’industrialització, i per tant de
creixement urbà, va ésser prioritari i accelerat en aquestes terres
i que això comportà que l’activitat agrària passés a un segon
terme.
Varen ser anys de canvis profunds tant en els aspectes
econòmics com en els socials.
Sembla, però, que aquest procés
ha tocat sostre i que ara només
queda desenvolupar aquelles
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infraestructures que ja estaven
projectades de fa temps o en el
més recent Pla Delta.
Els promotors del Parc Agrari,
avui també els ajuntaments,
volem utilitzar el Consorci com
l’eina que ha d’arranjar, més ben
dit, eliminar la possible discriminació que vers les zones agrícoles es va produir en els darrers
anys. Una eina que, si la treballem i millorem tots plegats,
pagesos i administració, ens serà
útil i d’alta rendibilitat, tant a les
explotacions agràries com als
mateixos ajuntaments.
Amb les propostes de les cooperatives, les associacions i els
pagesos al Pla de Gestió i
Desenvolupament
sorgirà,
també, el pla definitiu per resoldre, d’una forma coordinada, les
mancances d’infraestructures
viàries i de serveis que hi hagi en
tot el territori.
Ens hem avançat, però, a les
conclusions de les enquestes que
realitzem. Des d’aquest mateix
mes comença a funcionar la
vigilància rural. Era un objectiu
prioritari i ens congratula anunciar-vos que ha estat una de les
primeres accions que hem realitzat, després de la constitució del
Consorci, conjuntament amb la

normativa per atorgar subvencions a les cooperatives i entitats sense ànim de lucre.
Seran fites que anirem assolint
en els darrers dies la posada en
marxa de la planta de normalització de productes (queden
pendents de resoldre qüestions
administratives), l’aprovació per
part del usuaris del projecte de
protecció dels camps de conreu de Sant Feliu i Molins de Rei,
la signatura de més convenis
amb cooperatives i associacions, així com la formació del
Consell Agrari.
Per finalitzar, al Consorci li
plau felicitar l’Associació de
Criadors de la Raça Prat, i
l’Ajuntament del Prat de
Llobregat per l’organització del
XXVè aniversari de la Fira
Avícola. Aquesta associació i
ajuntament, treballant conjuntament, han estat capaços de
mantenir un signe d’identitat tan
important per a la comarca com
és la conservació d’aquesta raça
coneguda arreu del món. Fet
que, lògicament, ens omple
d’orgull com a gent del Baix
Llobregat i ens encoratja per
seguir creient que l’activitat agrícola i ramadera té sentit en
aquestes terres.
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Els ajuntaments
s’incorporen al
Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat
L’alcaldesa de Sant Boi en el moment de saludar als membres
del plenari del Consorci

D

es del dia 26 de juny,
data en què la
Diputació de Barcelona,
el Consell Comarcal i la Unió
de Pagesos com a entitats promotores van constituir el
Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, els ajuntaments
de l’àmbit del Parc han anat
acordant incorporar-s’hi en els
seus plens municipals.
A mitjan novembre, havien
adoptat l’acord, i sol·licitat la
incorporació al Consorci, els
ajuntaments de Pallejà, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Boi de Llobregat,
Cornellà, el Prat de Llobregat,
Viladecans i Castelldefels.
Aquests ajuntaments van
entrar a formar part del
Consorci en la sessió del seu

Consell Plenari, celebrada el
dia 9 de novembre a Sant Boi.
L’elecció d’aquest municipi per
acollir el primer Consell Plenari
amb ajuntaments incorporats
va venir motivada pel fet que
Sant Boi és el municipi del Parc
Agrari amb més superfície
qualificada com a agrícola en
el Pla General Metropolità
vigent.
L’alcaldessa de Sant Boi de
Llobregat, Montserrat Gibert,
en el seu parlament de benvinguda va ressaltar aquesta circumstància i el paper destacat
del municipi en l’agricultura de
la comarca, tot manifestant
que la celebració de l’acte a
Sant Boi comporta un reconeixement d’aquest fet.
A més de l’acceptació d’ingrés dels ajuntaments, amb els

seus representants nomenats
oficialment, en el Consell
Plenari es va presentar formalment la proposta de Pla de
gestió i desenvolupament del
document d’avanç de pla
especial, amb el qual s’inicia el
procés per arribar al consens
de redactat definitiu.
Posteriorment a aquest
Consell Plenari, han acordat la

seva incorporació al Consorci
els Ajuntaments de Gavà i Sant
Vicenç dels Horts, els quals
també van ser-hi presents.
D’altra banda, l’Ajuntament
de l’Hospitalet ha iniciat el procés i els tràmits (que, per tractar-se d’una altra comarca –El
Barcelonès-, són més llargs)
per incorporar-se també al
Consorci del Parc Agrari.

Ajuntaments incorporats i els seus representants.
CASTELLDEFELS: Sr. Ferran Ballesteros i Sagarra
CORNELLÀ DE LLOBREGAT: Sr. Antonio Martínez i Flor
EL PRAT DE LLOBREGAT: Sr. Josep Pérez i Moya
PALLEJÀ: Sr. Josep Jordana i Grau
SANT BOI DE LLOBREGAT: Sr. Andrés Cuartero i Barbanoj
SANT FELIU DE LLOBREGAT: Sra. Maria Comellas i Doñate
SANT JOAN DESPÍ: Sr. José Manuel Gómez i Díaz
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: Sr. Felip Castillo i Villegas
VILADECANS: Sr. Joan Pidelaserra i Montmany

Reunions del President del Consorci
amb les cooperatives agrícoles

D

urant el mes de novembre, el president del
Consorci del Parc Agrari,
Sr. José Luis Morlanes, va convocar les cooperatives agrícoles
a diverses trobades per mantenir un canvi d’impressions sobre el desenvolupament del
Parc.
En aquestes trobades el president va fer-los l’oferiment de
formar part del Consell Agrari
del parc, l’òrgan que, segons
els estatuts del Consorci, té
entre altres funcions les d’informació, consulta i assessora-

ment respecte al Pla d’actuacions i inversions del Consorci.
En el Consell Agrari s’integraran els sectors socials, professionals, econòmics i entitats
privades del sector agrari. És,
doncs, el marc institucional de
participació de les cooperatives
en el Consorci.
També es van tractar, tal i
com anaven sortint, aspectes
diversos relacionats amb els
objectius del Parc Agrari, el seu
funcionament i actuacions. El
president va insistir, una vegada més, en la disponibilitat per

seguir fent aclariments i aprofundir en el que
calgui, tenint en
compte que el
Parc Agrari ha
El Consell Agrari serà consultat i assessorarà
el desenvolupament del Pla de Gestió
d’afavorir
el
desenvolupament i la competitivitat de les una acció concertada entre el
empreses agràries.
sector agrari i el Consorci,
El president va manifestar orientada a la millora i el
que les actuacions que s’es- desenvolupament de l’agritan endegant amb la col·labo- cultura. Aquesta via caldrà
ració d’agricultors i d’entitats aprofundir-la amb els suggeriagràries han de tenir continuï- ments que es puguin fer per a
tat i servir de referència per a millorar-la.
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El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
del dia 10 de novembre va publicar les

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

A

mb càrrec al pressupost del Parc Agrari
del Baix Llobregat de
l’any 1998, les cooperatives
i les entitats sense finalitat
de lucre podran sol·licitar
subvencions per a la millora
dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis
en el sector agrari.
Segons aquestes normes,
són subvencionables les activitats realitzades dintre de
l’any 1998 incloses als apartats següents:
• Millores rurals encaminades a la millora de
les infraestructures.
• Reparacions i manteniment
d’obres
i
instal·lacions per a
l’emmagatzematge,
tipificació, control de

qualitat, habilitació,
conservació, transformació i comercialització de productes agraris i els seus derivats,
així com per al subministrament
d’inputs
(fertilitzants, fitosanitaris i zoosanitaris, llavors i planters de viver,
etc.) i qualsevol altre
mitjà de producció que
els associats obtinguin,
adquireixen o utilitzin
en comú.
• Adquisició de maquinària agrícola, ramadera o forestal per a la
seva utilització en
règim cooperatiu.
• Equipaments comunitaris locals per a la
millora de la qualitat
de vida rural.

• Elaboració i diagnosi
de plans de viabilitat o
estudis concrets de
finançament, tecnificació, disseny, informatització i mercat de
nous
projectes
o
actuacions.
• Activitats que comportin la posada en marxa
de recursos subocupats de caràcter rural.
No són subvencionables i,
per tant, no poden constar
en els pressupostos que es
presentin:
• Els honoraris de redacció
i direcció de projectes
d’obra, ni els desplaçaments i dietes.
• Les despeses de personal generades per l’acti-

vitat del peticionari.
• Les despeses de matriculació,
assegurances,
explotació o funcionament dels vehicles i instal·lacions.
L’import de la subvenció
no podrà excedir el 75% del
total de la despesa efectuada i, amb un màxim subvencionable d’ 1.000.000 de
pta. per objecte subvencionat.
Les sol·licituds per accedir a les subvencions han
de presentar-se al Registre
General del Consorci del
Parc Agrari del Baix
Llobregat abans de 60 dies
naturals, que es comptaran
des de la publicació de l’anunci de les normes en el
Butlletí Oficial de la
Província.

La Cooperativa de
Santa Coloma de Cervelló
millorarà la parada
de Mercabarna

E

l Consorci del Parc
Agrari participarà en la
transformació i modernització de la parada que la
Cooperativa
de
Santa
Coloma de Cervelló té a
Mercabarna.
Aquesta
Cooperativa,

amb 29 socis, és una de les
més importants de la vall
baixa i la que en els últims
anys ha augmentat més la
superfície de comercialització en doblar, entre
1996 i 1998, l’espai de
venda.

4

La modernització de la parada de Mercabarna és el principal
objectiu de la Cooperativa de Santa Coloma de Cervelló
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Conveni de col·laboració
entre el Consorci i
l’Associació de Criadors de
la Raça Prat

E

l dilluns dia 23 de novembre, a la seu del Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat, es va procedir a la
signatura del conveni de
col·laboració entre el Consorci
i l’Associació de Criadors de
la Raça Prat. Aquest conveni

La prova pilot
de seguretat rural
es posa en marxa

D

ins el conjunt de proves pilot que es
desenvoluparan en el
Parc Agrari hi ha la destinada a implementar medis
humans i materials que
millorin la seguretat rural.
Per aquest fi, a partir del
dia
7
de
novembre
començaran a fer-se els treballs de reconeixement del
territori i es donarà a conèixer la tipologia de les activitats de vigilància i prevenció
que es desenvoluparan.
El personal contractat per
aquestes tasques

té l’objectiu d’impulsar la promoció i la producció dels
pollastres i capons del Prat. A
la fotografia: la Sra. Valentina
Guisado,
presidenta
de
l’Associació, i el Sr. José Luis
Morlanes,
president
del
Consorci.

de vigilància realitzarà en
aquesta fase proves de
supervisió, control i coordinació amb els diferents estaments de seguretat, tant
municipal com estatal que
són competents en la matèria.
En aquesta fase s’establiran els itineraris segons
època i collita i serà presentat aquest nou servei als
pagesos.

Telèfon del
Servei de
Prevenció
i Seguretat

649 957 930
Camins i tanques de seguretat

Reunions a Sant Feliu
i Molins de Rei

E

ls dies 13 i 17de novembre
es varen celebrar reunions
promogudes pel Parc
Agrari a les cooperatives de
Sant Feliu i Molins de Rei per tal
de presentar als pagesos el projece d’arranjaments de camins
rurals i de preservar els camps
de conreus amb tanques.
Aquest projecte, enmarcat
dintre de les proves pilot del
programa LIFE, pretén arranjar
els camins i posar tanques als
llocs estratègics, així com protegir els camps de conreu contra

els robatoris.
La protecció als camps consistiria en posar tanques als
diferents barris, d’una forma
similar a la que s’està realitzant
des de fa temps a alguns camps
del delta, però amb estructures
més adequades al territori de la
vall baixa
Tot el conjunt d’obres és
finançat íntegrament pel
Consorci del Parc Agrari i per la
Unió Europea, que ha aportat
una part de les despeses dintre
de l’esmentat projecte LIFE.

La protecció als camps consistirà en tancar els diferents barris

5
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Actuació per eradicar un problema nou:
els Jacints d’aigua

L

’any 1997 el servei de
Control de Mosquits del
Consell Comarcal va
detectar la presència d’una
petita colònia de jacints d’aigua en un canal de pluvials de
Gavà. En un any aquesta
planta aquàtica ha passat de
ser una anècdota a manifestar-se com una plaga potencialment molt perillosa.
El jacint d’aigua (Eichhornia
crassipes) és una planta que
viu a la superfície de l’aigua.
El seu aspecte recorda lleugerament el del lliri. Les arrels
no estan fixades enlloc, això
fa que la planta floti i es desplaci segons el corrent de l’aigua.
Aquesta planta té un factor
de creixement molt important, i cal tenir present que
s’han obtingut dades properes al 12% d’increment diari;
pot duplicar-se la seva biomassa en un termini de 6 a 12
dies, segons autors. El seu alt
aprofitament del medi i la
seva producció de 1.000 a
5.000 Kg per hectàrea i dia
fan que s’arribi fàcilment a
valors de 25 tones de pes sec

per hectàrea quan hi ha temperatures elevades. Aquests
elevats valors de producció
són associats amb aigües
eutròfiques o en tot cas molt
riques en Nitrogen i Fòsfor.
El jacint d’aigua ha estat
introduït més o menys accidentalment a més de 53 països de diferents àrees del
món, com ara els Estats Units
de Nord-Amèrica, Europa o
Sudàfrica. En molts d’aquests
països ha provocat una
important alarma, com en el
cas de Florida, on va aparèixer
ja l’any 1880 i on la llei estatal preveu, per als qui en posseeixin, sancions de fins a
70.000pta i/o 60 dies de
presó.
Es desconeix com ha arribat
aquesta planta a les pluvials
de Gavà, però els seus efectes
poden ser molt importants en
la xarxa de canalitzacions del
delta del Llobregat.
El passat mes de juny, coincidint amb la neteja anual de
corredores, es va actuar a la
zona afectada, però això no
va ser suficient, ja que al
setembre la planta havia recu-

6

La planta invadeix les canalitzacions d’aigüa

perat la situació anterior a la
neteja. Les canalitzacions
actualment afectades d’una
manera o altra ho estan una
longitud aproximada de
1.100 metres.
L’expansió d’aquesta planta
per les valls i corredores comportaria unes dificultats notables per evacuar les aigües de
la zona agrícola de Gavà i
Viladecans en cas de pluges

fortes. L’embús dels ponts
seria més fàcil i els espais
naturals de la Murtra i el
Remolar veurien la seva làmina d’aigua coberta per aquesta planta. D’altra banda, s’ha
comprovat que, on hi ha la
planta, els tractaments contra
les larves de mosquits són ineficaços perquè no arriben a
l’aigua.
Els Ajuntaments de Gavà i
Viladecans van demanar una
actuació per eradicar la planta.
Això ara és possible aprofitant que el jacint d’aigua no
creix a l’hivern. El Consorci del
Parc Agrari té previst actuar
durant la primera quinzena de
desembre, mantenint posteriorment el control per tal de
retirar els exemplars que
hagin quedat solts. A la primavera caldrà tornar a fer el
seguiment per treure les plantes que neixin de la llavor que
pugui haver quedat.
Miquel Domènech
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Pollastre i Ca
pó
del

El pollastre i el capó del
Prat renoven la imatge

Autèntic
Pota Blava
Tradició
Perquè el pollastre de Pota Blava ha estat
sempre un aliment d'elit. Escollit

del

exclusivament pels que distingeixen entre
menjar i gaudir del menjar. Perquè tot i que
els temps avancen, els criadors de pollastre
del Prat no renuncien a fer-los créixer en
llibertat, com sempre ho han fet.

Pollastre i Capó

Autèntic Pota Blava

del

Autèntic Pota Blava

Pollastre
Alimentats amb 70% de cereals
Edat mínima al sacrifici: 90 dies
Classe: A
Presentació: tradicional
Conservar entre 0º i 4º C

Pollastre

Data de caducitat

D
IN

OGRÁFICA
GE
OTEGIDA
PR

ICACIÓN

Controlat per:

•

CONSELL

REGULADOR

Alimentats amb 70% de cereals
Edat mínima al sacrifici: 90 dies
Classe: A
Presentació: tradicional
Conservar entre 0º i 4º C

Associació
de Criadors de la Raça Prat
C/Carre
regat
r del Centre,
33 - 08820 Prat del LLob

El sacrifici
(mínim 90 dies)
es fa amb
el sistema
artesanal i es
controla el procès
fins a l'envasat

Tradició

Data de caducitat
Controlat per:

Qualitat

ICACIÓN

Qualitat

OGRÁFICA
GE

D
IN

acurada i basada, majoritàriament en cereals.
Perquè tant el sacrifici com l'envasat es

OTEGIDA
PR

Perquè és un pollastre melós i fi, sense greixos
excessius. Perquè la seva alimentació es

•

•

Els cereals
formen part
de la seva
alimentació
en un 70%

•

controlen al mil.limetre per evitar problemes
al producte final.

Origen

Origen
CONSELL

REGULADOR

Ass
Prat
t
C/Carr ociació de Criadors de la Raça
Lobrega
er del Centre,
33 - 08820 Prat del L

Perquè és l'autèntic pollastre de raça Prat,
conegut pel nom de Pota Blava. Perquè

Segell de Ga
rantia

pertany a la mateixa raça de pollastres que,
segons diu la llegenda, van ser portats de la

ND
•I

TEGID
PRO
A

ICACIÓ
N

Amb la garant
ia
OGRÁFIC
GE

A

REGULADOR

el Consell Regulador. Però ha pagat la pena.
Ara és l'únic d'Espanya reconegut per Europa.

Braulio & Guasch

Només la unió dels tres elements anteriors
i una bona feina han permés que el pollastre

•

del Prat hagi superat les duríssimes proves
de qualitat a les quals l'ha sotmés
CONSELL

/ C&G

Segell de Garantia

•

D
IN

OGRÁFICA
GE
OTEGIDA
PR

ICACIÓN

Xina perquè en gaudissin els catalans.

•

L

’Associació de Criadors del Pollastre
i Capó del Prat ha promogut un canvi
de la distribució comercial del pollastre
en el mercat. L’Associació ha signat recentment un acord per a la comercialització de
la producció amb una empresa especialitzada en productes d’avicultura de qualitat i de
Denominació d’Origen.
Aquest nova estratègia comercial ha anat
acompanyada d’un canvi d’imatge integral
que consisteix en un nou cartell per al punt
de venda i els restaurants, un fulletó on
s’expliquen les qualitats del pollastre i una
nova presentació del pollastre en canal que,
a partir d’ara, portarà una nova etiqueta i
una llaçada vermella.

CONSE

LL REGULADOR

Amb el suport

Parc Agrari
del Baix Llob
regat

Can Comas
s’habilitarà com a
centre de serveis
del Parc

Campanya per protegir
la Denominació
Específica dels
Pollastres del Prat

E

L

l Consell Regulador de animal que no estigui
la Indicació Geogràfica emparat a l’esmentada
Protegida (IGP) del IGP.
Pollastre i Capó
L'ASSOCIACIÓ DE CRIADORS
del Prat farà un
DE POLLASTRE I CAPÓ
ban, que s’ubicarà als punts de
venda i als resINFORMA
taurants,
on
Que l'autèntic Pollastre del Prat
s'identifica amb aquest segell de
adverteix de la
INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA
il·legalitat d’utiOGRÁFICA
litzar el topònim
GE
Prat en matèria
de venda de
pollastres que no
atorgat per la UNIÓ EUROPEA.
siguin de raça i
Els criadors de pollastres que utilitzen
pertanyents
a
el topònim Prat per identificar-los
l’IPG. Per tant,
cometen un frau legal
no es podrà
Signat
President del Consell Regulador
comercialitzar
com a “pollastre
del Prat” cap

a masia de Can Comas,
situada al terme municipal del Prat de Llobregat
i que pertany al Consell
Comarcal, serà habilitada per
instal·lar-hi progressivament

•

D
IN

OTEGIDA
PR

ICACIÓN

DEL PRAT
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els serveis del Parc Agrari. En
una primera fase es condicionarà un espai interior i un
cobert per ubicar-hi la infraestructura del servei de vigilància.

•
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Els 25 anys de la Fira Avícola
del Prat de Llobregat

L

a celebració anual de la Fira
Avícola ha estat l’element
dinamitzador més important pel que fa a la recuperació,
consolidació i difusió del pollastre del Prat en la darrera etapa
de la seva història. Les fires han
permès: popularitzar l’aviram
entre els pratencs, que han arribat a assumir-lo com un senyal
d’identitat propi -tots se senten
orgullosos de ser anomenats
pota blava-; donar-lo a conèixer
entre la població de l’entorn
metropolità i introduir-lo en els
circuits selectes de l’alta restauració i de la distribució de productes de qualitat.

Els antecedents
Els pollastres del Prat van participar en nombrosos concursos
i fires, però no va ser fins el
govern de la Mancomunitat
que s’organitzà el primer concurs local.
Era l’any 1921 i la
Mancomunitat de Catalunya,
conjuntament amb la Junta
Regional de Ramaders de

l’Asociación
General
de
Ganaderos del Reino, organitzava un concurs al Prat de
Llobregat per a tota la zona del
pla de Barcelona.
L’èxit d’aquesta convocatòria
va fer que el consistori municipal prengués l’acord de crear
una comissió per a l’organització d’un concurs local destinat
únicament als pollastres.
Malgrat aquest interès, no hi ha
constància documental que s’arribés a organitzar.
Sabem, però, que pel desembre de 1928, l’Institut Agrícola
Català de Sant Isidre va organitzar un Concurs Exposició
Avícola Raça Prat, en el qual el
lot d’exemplars presentat per
Josep Colominas Vergés va
obtenir el primer premi.
La següent fita destacada en
l’organització de certàmens ens
porta a l’any 1931, quan el
Servei de Ramaderia -depenent
del Departament de Tècnica i
Pràctiques Agrícoles de la
Diputació de Barcelona- rebé
l’encàrrec de la Generalitat de
Catalunya de reprendre els

L’industrial i professor Enric Corominas va ser, durant moltes dècades, un puntal determinant per a la conservació i la promoció de la raça
Prat. A la fotografia: Josep Tarragó, director de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IRTA), Lluis Tejedor, Alcalde del Prat de
Llobregat, i el Professor Corominas a l’inauguració de la Fira de 1990.
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“concursos que per a tota
mena de bestiar tant de nom
havien
donat
a
la
Mancomunitat de Catalunya
abans de la Dictadura”.
Aquesta campanya s’encetà
amb l’aviram raça Prat, en un
certament convocat per al 7 de
juny, obert a tots els pobles del
Pla de Barcelona i del Baix
Llobregat.
La Guerra Civil estroncà les
campanyes i activitats empreses
per les institucions catalanes en
favor de la recuperació de la
raça Prat. Caldrà esperar a la
seva fi perquè es produeixi un
nou moviment en aquest sentit.
Gràcies, sobretot, a la influència
personal de Josep Colominas l’any 1939 havia estat membre
de la Comissió Gestora
Municipal
que
regia
l’Ajuntament després de la guerra- l’any 1941 s’organitzà un
nou concurs d’aviram.
Amb el lema de 1ª Exposición
de Raza Prat es convocà per al
27 de setembre dins els actes de
la Festa Major un concurs-exposició. El lloc triat per a l’acte fou
la placeta circular del mig del
parc del Fondo d’en Peixo (batejat oficialment com a Calvo
Sotelo després de la guerra).
El concurs es dedicava exclusivament als exemplars de raça
Prat, que eren valorats en funció del patró oficial de la raça.
Els premis, en metàl·lic, eren
força atractius per a un Prat de
postguerra. Així, els primers
premis es recompensaven amb
una quantitat d’entre 75 i 50
pessetes i, els tercers, d’entre
20 i 15. El total de l’import dels
premis era de 405 pessetes. De
la relació de premiats o destacats amb mencions honorífi-

ques se’n desprèn que la major
part de la pagesia local, així
com nombroses famílies residents al nucli urbà en les tradicionals cases amb pati, participaren en el concurs.
A efectes oficials l’exposició
del 1941 es considera la primera pel que fa a la numeració. A
partir d’ella les fires recuperades
continuaran anualment seguint
aquesta numeració a partir del
1975.

La Fira actual
El tancament de la Granja
Avícola Prat, arran de la mort
de Josep Colominas i la introducció massiva dels exemplars
híbrids, criats en granges industrials, representà un cop molt
fort per a la continuïtat de la
raça.
En la recuperació moderna de
la raça cal recordar el treball
entusiasta d’afeccionats com
Roman Ferreres i Lluís Martínez,
i l’ajut inestimable de Rosa Álvarez. Tots ells van comptar, des
del primer moment, amb el
suport
incondicional
de
l’Ajuntament del Prat. D’aquest
treball conjunt de productors,
avicultors i institucions en van
sorgir les campanyes de millora,
les fires avícoles i l’Associació de
Criadors, elements tots ells
imprescindibles per assegurar la
selecció, la fixació, la divulgació i
l’expansió de la raça catalana
del Prat.
La primera fira de la nova
etapa es va celebrar l’any 1975
amb el nom de 2n Concurs
Exposició de raça catalana
del Prat. La intenció dels organitzadors quedava reflectida en
el programa: “Per tal de recordar la tradició avícola del Prat
amb raça genuïna pròpia coneguda arreu, i per fer-ne possible
la continuïtat si no en l’aspecte
industrial, almenys en el petit
cultiu familiar que perpetuï la
seva existència, es convoca
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aquest concurs”. El jurat el formaven les personalitats més
destacades en aquells anys:
Rosa Àlvarez, Enric Castelló,
Enric Corominas i el veterinari
Pau Vilà. Com explicava Roman
Farreras, l’exposició s’ubicà “en
una especie de cobertizo al lado
del Casal de Cultura, pero como
el espacio era insuficiente se
tuvo que improvisar el montaje
de las jaulas en el exterior, debajo de las moreras que aún hoy
existen. Por cierto, que en aquella ocasión el tiempo no acompañó demasiado y tuvimos que
tapar las jaulas con plásticos y
con lo que pudimos para evitar
que las aves se mojaran”. La
precarietat amb què s’organitzà
aquell primer concurs era tan
gran, que els responsables indicaren a les bases, per
tranquil·litzar els pagesos, que
s’havia previst l’alimentació de
l’aviram. La mostra tingué lloc el
14 de desembre.
Durant la XV edició de la Fira,
l’any 1988, es va homenatjar el
professor Enric Corominas, un
dels avicultors més implicats en
la conservació dels pollastres
del Prat. A més dels actes oficials, es van organitzar unes jornades tècniques d’avicultura
que portaven el seu nom. La
I Jornada Tècnica d’Avicultura
“Enric Corominas” inaugurà les
sessions, de les quals se’n van
fer tres edicions.
En aquesta quinzena fira, la
mostra comercial assolí la majoria d’edat, i s’independitzà, pel
volum d’expositors i de visitants, de la Fira Tradicional i
començà a tenir una numeració
pròpia.
L’any 1989 ( XVI edició) la Fira
encara manté el nom de Fira
Avícola de la Raça Catalana
del Prat, abandonà l’avinguda
Verge de Montserrat, davant del
Casal de Cultura, i es traslladà
més a prop del riu, a la mateixa
avinguda però ara a l’alçada de
la confluència amb l’actual

carrer Sarajevo, al solar que
actualment ocupa el nou ambulatori Ramona Via. La nova ubicació va permetre donar un salt
definitiu pel que fa a la conformació del que ja coneixem amb
el nom de Fira Tradicional -el
concurs-exposició d’aviram i les
mostres agrícola i ramadera-, un
únic pavelló de 1.200 m2 facilitava la visita i millorava de forma
notable el conjunt del certamen. La Mostra Comercial
encara es mantingué amb
estands exteriors, tot i que
també quedà més recollida en
un tancat conformat pels mateixos estands. La fira de carrer
ocupà l’avinguda de Montserrat
des de la ctra. Marina.
A la 17a edició de la Fira,
coincidint amb els intents més
seriosos de comercialització del
producte, i normalitzat el nom
de la denominació específica Q,
atorgat pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat,
la fira es tornà al nom de Fira
Avícola de la Raça Prat, nom
que encara manté a l’actualitat.
En aquesta edició es presentà
en societat el pollastre millorat,
fruit dels treballs de recerca
desenvolupats a l’IRTA de Reus i
encaminats a millorar la conformació del pit del pollastre i augmentar la seva rendibilitat
quant a la producció de carn,
sense perdre cap de les característiques genètiques que l’han
fet tan preuat.
La 18a Fira Avícola de la Raça
Prat torna a fer un tomb. Enrera
queden les velles estructures de
ferro amb columnes interiors i
sostre de xapa, ara s’introdueixen les noves carpes de lona,
més estètiques i lluminoses i
netes de columnes interiors. La
fira ja s’ha consolidat en el
calendari firal català i les gallines, pollastres i capons del Prat
han assolit un lloc privilegiat,
guanyat per la seva qualitat,
entre els consumidors més refinats. D’altra banda, la seva
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popularització ha
assolit un gran
nivell, com ho
demostren els més
de cent mil visitants
que any rera any
omplen el recinte
firal. La Fira Avícola,
formada per la fira
tradicional i la mostra comercial, s’ha
convertit en la festa
d’hivern
per
excel·lència de la
ciutat i en una
referència obligada
per als ciutadans i
veïns de l’entorn.
Al
desembre
Cartell de la XXV edició de la Fira
acostuma a fer
fred, i els comerL’edició del 1998, la 25a, és la
ciants de la Mostra Comercial
de la consolidació definitiva del
pateixen les inclemències del
producte, en un any en el qual
temps. La 19a Fira, que ja expoles vendes dels criadors han
sa els 200 millors exemplars de
augmentat més d’un 100 %
l’any de galls, gallines i capons
abans de la campanya de Nadal
de la raça Prat, cobreix la
i s’ha canviat i modernitzat l’etiMostra Comercial per primera
quetatge, adaptant-lo a la norvegada amb la instal.lació
mativa europea que regula els
d’una altra carpa de 1600 m2
que allotja en millors condicions
productes amb denominació
els expositors comercials.
específica
reconeguda
La cessió del terreny per a la
–Indicació Geogràfica Protegida
construcció del nou ambulatori
(IGP) i/o Denominació d’Origen
per a la ciutat ens obliga a fer
Protegida (DOP)–. La novetat
un nou canvi, una mica més
més destacable de l’edició d’enavall, ben aprop del riu. La 20a
guany és la celebració del
edició (any 1993) s’instal.là a la
Primer Concurs d’Escoles
seva ubicació actual, a l’avingud’Hostaleria, que cuinaran en la
da Montserrat, cruïlla amb el
fase de concurs una mateixa
carrer de les Moreres. La nova
recepta de pollastre i oferiran
ubicació és força més àmplia i
als visitants la possibilitat de tasofereix l’avantatge afegit d’una
tar, fora de concurs, el pollastre
notable zona d’aparcament
cuinat de 10 maneres diferents.
que facilita l’accés dels visitants
El Prat de Llobregat s’ha distant del Prat com de fora, que
tinguit històricament per la ferticada vegada són més nombrolitat de la seva horta i també pels
sos. L’estand de degustació el
seus magnífics pollastres. A la
gestiona la mateixa Associació
Fira del Prat els pollastres són els
de criadors i el pollastre és cuireis, però és, a la vegada, una
nat per les mateixes pageses a
fira de pagès que ha incorporat
l’estil tradicional. L’èxit de la
nous elements que il.lustren
degustació permet arribar a
sobre el dinamisme i la realitat
oferir més de 2.000 racions de
actual d’aquest territori.
Marga Gómez i Inglada
pollastre, que s’exhaureixen
Antoni Palma i Casas
abans de la cloenda de la Fira.
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Miquel Reverter, membre de la Comissió
Executiva del Parc Agrari.

El principal objectiu del
Parc Agrari és que hi
hagi una agricultura
econòmicament ben
desenvolupada

E

l principal òrgan del Parc aquesta comarca, fa més de
Agrari és la Comissió vint anys, sempre ha demanat
Executiva formada per i ha lluitat tenint en compte
dos representants de la aquesta situació. Hi ha docuDiputació de Barcelona, dos ments com el de “Salvem el
més del Consell comarcal del Pla” que té vint anys i ja
Baix Llobregat i uns altres dos demana això. Els pagesos no
de la Unió de Pagesos. Un tenim prou força si no anem
d´ells és Miquel
amb les adminisReverter Estrada,
tracions per sal“En aquesta
l´únic
viverista
var
aquesta
d´arbre fruiter de
zona.
En
les conzona els
la comarca. Té la
verses amb la
robatoris són
terra
a
Sant
Diputació i el
un tema greu Consell comarcal
Vicenç dels Horts,
fa 32 anys que es
tant pel volum va sortir l´oportudedica als vivers i
nitat
d´aquest
econòmic que projecte. Vam
és coordinador
comarcal de la representa com veure disposició
Unió de Pagesos.
per concretar les
pel risc
idees i era evid´enfrontament dent que ens hi
Que pot aportar
físic entre el
un sindicat com
havíem d´apunla
Unió
de
tar, per defensar
pagès i el
Pagesos al Parc
la terra.
lladre”
Agrari?
Per parlar del
I quin és el
Parc Agrari s´ha de tenir en paper del sindicat?
compte la situació d´aquesta
Ja vam dir al seu dia que la
comarca, que té la zona agrí- nostra actitud dins del Parc
cola completament trossejada Agrari serà de total col·laboraper infraestructures. Cada ció però dins de la indepènvegada queda menys terra i la dencia com a sindicat. Si en
que queda està en pitjors algún moment veiem que els
condicions. La pressió urba- altres membres prenen mesunística i d´infraestructures ho res que poden perjudicar els
provoca. La Unió de Pagesos, pagesos, respondrem d´una
des de la seva existència en manera crítica i fins i tot
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bel·ligerant. És la filosofia de
la Unió de Pagesos de tota la
vida: col·laborar amb les
administracions des de la
independència però amb un
esperit crític.

I si es vol la preservació de
la terra, els és un impediment?
L’àmbit geogràfic del Parc
repercuteix sobre les zones
agrícoles actualment qualificades. El Parc no serà mai un
fre perquè l´àmbit d´actuació
serà sobre zones agrícoles i la
requalificaciò de terres no
depen de nosaltres sinó de
l´Administració. Una zona
agrícola, per poder desenvolupar-se necessita una xarxa de
camins dissenyada, un regatge que pugui servir, ara, en
canvi, amb les obres d´infraestructures que s´estan fent, tot
està tallat y trencat. Una zona
agrícola ha de ser relativament gran, no pot ser trossos
petits.

S´ha entès bé en tots el sectors, aquest projecte?
Hi ha hagut una etapa d´un
any dedicada a explicar-ho a
les cooperatives, pagesos,
ecologistes... Hi ha hagut una
forta oposició per part
d´alguns pagesos, d´alguna
manera induïda, per IACSI i
per les juntes d´algunes cooperatives. El projecte és ambiciós i complicat, no és fàcil de
fer entendre. Per l´altre
cantó, hi ha la situació personal dels pagesos
que s´han fet
grans i no tenen “Ens preocupa Entre els oposicontinuïtat.
En
tors només hi ha
la situació
aquest moment,
personal dels pagesos que han
de forma legítima,
de vendre la
pagesos que terra?
creuen que el que
no han aconseguit s’han fet grans
També n´hi ha de
fent de pagès a
joves. S´ha barrejat
i no tenen
causa dels preus i
gent que tradiciocontinuïtat”
les condicions de
nalment ha estat
treball, ho aconseen contra de la
guiran venent la terra, que és Unió de Pagesos amb aquest
l’opció que els queda. neguit a vendre la terra a qui
Aquests veuen el Parc Agrari millor la pagui, que en aquests
com un impediment per ven- moments no serà un altre
dre la terra.
pagès, sinó un especulador o
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Miquel Reverter fa 32 anys que es dedica als vivers d’arbres fruiters

constructors. Cal tenir en
compte que hi ha cassos de
gent que necessita vendre la
terra. Ara, a la comarca hi ha
activitats alienes a l´agricultura
en zones qualificades com a
agrícoles. Un pagès que tingui
el seu camp envoltat d´altes
activitats veurà com distorsionen completament la seva
activitat. Hi ha gent que ha
venut la seva terra i l´ha parcelada a trossets. Això distorsiona molt el fet de regar perquè
es rega per diades i quan
aquesta gent s´hi incorpora no
respecta les diades.
En quina fase del procès és
el desenvolupament del
Parc?
Ara està en la redació provisional del projecte i en el
desenvolupament dels programes pilot de regatge, desguàs d´aigües fluvials, comercialització, seguretat i vigilància a la zona agrícola...
Quines idees van prenent
forma dins del Parc, per dur
a terme?
Per exemple, amb la cooperativa Eurohorta de Gavà
s´està a punt de firmar un
conveni segons el qual a través del Consorci del Parc
Agrari s´els proporcionarà una
nau per a la manipulació el

porro. I en un futur immediat propostes que hi hagi a mesus´ha pensat que s´hi puguin ra que hi hagi disponibilitat
integrar
l´Associació
de econòmica. Es tracta de veure
Productors de tomàquet inte- les necessitats que puguin
grat. Una altre questió és la tenir aquestes cooperatives,
vigilància i la seguretat. Es establir un conveni i, a mesura
treballa en la possibilitat del que hi hagi possibilitat econòtancament de dues zones a mica, se´ls anirà ajudant.
Molins de Rei i a Sant Feliu. A
punt d´aprovar-se hi ha con- Els guardes rurals seran el
venis amb alguprimer pas del
nes cooperatives,
Parc Agrari?
com la de Santa
Si. Això d´aquí
“Per parlar del uns dies ja pot
Coloma
per
millorar les ins- Parc Agrari s´ha funcionar. Serà
tal·lacions de les
una prova pilot.
de tenir en
parades
de
La
vigilància
compte la
Mercabarna i la
s´encarregarà a
situació
maquinària per al
una empresa primagatzem.
vada, de moment
d´aquesta
També s´està en
funcionarà fins
comarca, que té l´abril. En aquesta
contacte
amb
pagesos de Sant la zona agrícola zona els robatoris
Joan per fer un
completament són un tema
itinerari pedagògreu, tant pel
trossejada per volum econòmic
gic per a grups
escolars. Un altre infraestructures” que representen
projecte és un pla
com pel risc
de màrqueting
d´enfrontament
per a la´Associació de físic entre el pagès i el lladre.
Productors de tomàquet i Fa uns anys va morir una dona
porros.
de Sant Boi i fa uns mesos van
apunyalar un pagès de Gavà.
És un projecte obert a tothom?
Quins altres inconvenients
Les ajudes estan pensades té l´agricultura periurbana?
per a grups, no per a pagesos
La pressió social sobre el
individuals. Aquestes proves sòl agrícola. Es necessiten
pilot estan obertes a totes les espais lliures i per equipa-
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ments. Hi ha gent, com els
ecologistes, que els agradaria que hi hagués zones
obertes per poder disfrutar
tots els ciutadans... El principal objectiu del Parc Agrari
és que hi hagi una agricultura econòmicament ben
desenvolupada, no una agricultura que sigui com un
parc per passejar-hi i veure
els pagesos treballar. A mi
també m´agradaria veure
com es fabrica un cotxe a la
Seat. Però si jo estic treballant ho he de fer en una
zona ben acotada. La gent
té tot el dret de passejar i
disfrutar de la naturalesa,
però l´agricultura ha de ser
rendible. En els llocs on no
hi ha aquesta densitat de
poblaciò és més fàcil fer de
pagès.
Com veuen el projecte les
associacions d´ecologistes?
Ben explicat, ens hem
entès i ens hem d’entendre.
Però han d´entendre que les
zones agrícoles són per produir, no per combinar amb
altres activitats.
El Parc Agrari s´ha inclòs
dins del programa Life de
la Unió Europea, què significa això?
Dóna una requalificació de
qualitat a aquest projecte. És
un Life Ambient per millorar
l´entorn comarcal des de la
perspectiva agrícola. Les condicions que demana la seva
normativa poden comportar
algunes limitacions, però
posts en una balança pesen
més els avantatges que els
inconvenients. Dóna diners i el
fet d´haver-se aprovat el programa és una porta oberta a
rebre noves ajudes de futur. Si
ara algú mira des d’una muntanya la comarca, la veu
desendreçada, en obres i de
panxa enlaire.
Montse Bassa
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El Parc Agrari ha estudiat
la incidència de l’estanyat en
els sòls agrícoles

D

urant els mesos d’abril
a juliol es va realitzar
una prova pilot a la
zona Cal Roc-Cal Delit del Delta
consistent en estudiar l’efecte
de la pràctica agrícola coneguda com estanyat sobre el sòl i la
fauna. Els resultats de les diverses anàlisis i del seguiment de
les aus migratòries es resumeixen en aquest article.
La terra inundada és una
imatge que tenim associada a
la tragèdia, a les inclemències
del clima indòmit, en definitiva,
al desastre natural. Tanmateix,
a l’antic Egipte les inundacions
del Nil eren la benedicció esperada per tots els agricultors. El
llim sedimentat a les ribes era la
base per a un cultiu fèrtil i productiu. Fa llustres que, en l’intent de dominar la natura, hem
domesticat els rius i els hem
canalitzat. Hem corregit la zigazaga de la llera natural i hem
aixecat preses reguladores a les
capçaleres fluvials. Tanmateix,
la força de la inundació segueix
sent, en la nostra ment, un càstig, un record potser encara tràgic de la pèrdua de sers estimats o de destrucció de patrimoni. No és estrany que inundació sigui, doncs, un mot poc
apreciat per aquells qui viuen
en les fèrtils terres d’un delta
fluvial.
Al delta del Llobregat, a
banda de les inundacions pel
desbordament tràgic del riu,
tradicionalment s’ha practicat
una tècnica d’inundació temporal de les parcel·les de conreu: l’estanyat. L’estanyat és
una tècnica agrícola típica del
Baix Llobregat practicada per
lluitar contra la salinització dels
sòls agraris. La làmina d’aigua

dolça sobre la superfície del
camp empeny cap al subsòl les
sals que les plantes li han
xuclat. Avui, l’estanyat també
es revela com una tècnica molt
favorable per conservar el
poblament de determinades
espècies d’ocells protegits per
la llei.
El Consorci del parc agrari del
Baix Llobregat va voler conèixer
quins efectes podia tenir l’estanyat. Així, l’estiu de 1998 va
compensar la renda de 2,5 ha
de la finca de Cal Roc-Cal Delit
en el terme del Prat de
Llobregat per estudiar amb
detall i de forma interdisciplinària tots els aspectes d’aquesta
experiència agrària. La finca de
Cal Roc-Cal Delit és especialment interessant per a la pràctica de l’estanyat pel fet de trobar-se encaixada arran de mar,
ser d‘un únic propietari i presentar majoritàriament arrendataris pagesos professionals.
Des del punt de vista legal es
troba dins una zona d’especial
protecció per als ocells (ZEPA) i
que, per tant, mai podrà rebre
cap ús que no sigui una agricultura ecològicament compatible. La zona, doncs, reunia les
millors condicions per fer
aquesta experiència pilot.

sodis, dels colors i el magnesi. El
fet que aquests tres ions siguin
els més influents en la composició de la salinitat del sòl permet
afirmar sense dubtes que l’estanyat té un beneficiós efecte
agronòmic.
Les mostres analitzades de la
terra abans d’estanyar situaven
el sòl com a salí sòdic, tal com
demostra l’avaluació de l‘anomenada relació de sodi adsorbit (SAR) i del percentatge de
sodi intercanviable (PSI).
Després de l’estanyat aquests
mateixos sòls es podrien caracteritzar com a normals.
Un dels efectes que es volia
comprovar era si l’estanyat
podia afavorir la salinització de
les parcel·les del costat.
L’estudi ha demostrat que no
es produeix un efecte de contagi o de migració cap als
camps del voltant. Tanmateix,
sí que es produeix un augment
de la conductivitat elèctrica de
l’extracte en les mostres més
superficials com a resultat de la
mateixa evolució natural de les
sals en la zona.
La conclusió general de l’estudi ha estat la demostració
que en aquesta finca, si la terra
no fos conreada, es produiria

una evolució negativa fins a
convertir-se en un erm salí. En
aquest sentit, l’activitat agrària,
a banda de permetre obtenir
una renda de la terra, contribueix a conservar la qualitat
del sòl. La classificació textural
del sòl analitzat és franc-llimós
i en alguns horitzons francargilo-llimós. En general, hi ha
una escassa quantitat de matèria orgànica. El fet que es tracti de sòls franc-limosos fa pensar que una aportació de
matèria orgànica suplementària tindria efectes beneficiosos.

Una eina per a la
biodiversitat
Una altra de les qüestions
que es volia comprovar era si
l’estanyat servia com a esquer
per atraure ocells que són perjudicials per als conreus com
ara els ànecs i les polles d’aigua.
L’estudi sistemàtic de les poblacions d’ocells que visitaren l’estanyat ha demostrat que en cap
cas no potencia la proliferació
d’ocells herbívors com els que
hem esmentat abans.
Els censos preestanyat
demostren un escàs interès dels
ocells pels conreus, ja que
només s’hi detectà un màxim
de 5 espècies d’ocells. Un cop
iniciada la inundació, ràpidament va incrementar-se el
nombre d’espècies i exemplars
fins a un total de 75 espècies
diferents d’ocells al llarg del
període. El nombre d’ocells és

Els beneficis agraris
L’efecte més visible de l’estanyat és contribuir a desalinitzar el sòl. L’efecte en la reducció
de la presècnia de sals és considerable, d’un 50 % del total de
sals present en el volum arrelable del sòl que correspon al cultiu. Aquest descens afecta tots
els cations i anions fonamentals, especialment els cations de
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Maig

proporcional al percentatge i a
la superfície de la làmina d’aigua. El nombre màxim d’espècies per cens es donà el 12 de
maig, quan es vàren identificar
34 espècies diferents d’ocells.
L’estanyat es converteix en una
font d’insectes i altres invertebrats que el fan molt atractiu
per a les espècies d’ocells nidificants. Així, els cristalls de separació es convertiren ràpidament
en un espai preferencial per a la
cria del cames llargues.
L’espècie més abundant a
l’estanyat fou la gavina corsa,
que utilitzava la zona per a
repòs i alimentació. Es tracta
d’una gavina protegida per la
llei i que concentra en el litoral
mediterrani la major part de la
seva població mundial. El fet
que aquest ocell tingui un gran
interès ornitològic va permetre
que, mitjançant la lectura d’anelles científiques a les potes,
es comprovés que pràcticament el 50 % de la població
d’aquestes gavines eren joves
de menys de 3 anys i nascudes
al parc natural del delta de
l’Ebre. S’hi va observar un
màxim de 800 individus junts
que correspon a un 3 % de la
població mundial. Aquesta és
una dada molt important, ja
que és un ocell en greu perill
d’extinció i amb una limitada
àrea de distribució.
Un altre efecte de l’estanyat
és l’atractiu dels marges de la
làmina d’aigua per a ocells
aquàtics que s’alimenten d’invertebrats com el cames llargues. Durant el període primaveral hi varen criar unes sis
parelles i s’hi van aplegar fins a
75 individus. Es tracta d’una
espècie que s’identifica amb la
qualitat biològica d’una zona
humida. La colònia formada a
redós de l’estanyat ha permès
qualificar, enguany, el delta
com una àrea d’interès biològic
internacional. Curiosament, les
polles d’aigua i els ànecs no utilitzaren l’estanyat per a res.

En resum, podem afirmar clarament que l’activitat agrària i
l’estanyat contribueixen a conservar la biodiversitat. L‘estanyat no afavoreix el desenvolupament de cap de les espècies
problemàtiques per als pagesos. Aquest estudi demostra el
contrari i, a més, obre una via
perquè –sense deixar de treballar la terra en el futur– es
puguin mantenir programes
que no estronquin l’activitat
agrícola i siguin un reforç per a
l’economia de la comarca.

Juliol

Els efectes sobre fongs i
nematodes
La fluctuació de les densitats de població de nematodes fitoparàsits i fongs fitopatògens fou un altre dels
paràmetres que s’estudiaren.
En aquest sentit, es van detectar
tres
gèneres:
el
Paratrophorus, el Tylenchus i
l’Heterodera. Aquest darrer és
un nematode que causa veritables estralls als conreus de
tot el món. Tot i que es van
detectar abans i després de
l’estanyat, la reducció postestanyat del poblament de
nematodes fou del 82 i el 94
% en les dues parcel·les estudiades. En aquest sentit, la
inundació temporal contribueix a disminuir la població
infectant.
Pel que fa als fongs, es van
identificar dues espècies fitopatògenes:
Fussarium
i
Rhizoctonia. En el cas dels
fongs, l’estanyat no va afectarlos i més aviat va incrementarne les densitats. Els autors de
l’estudi apuntaven que aquest
increment podia ser degut al
fet que l’estanyat va tenir
algun període sense inundació
per manca d’aportació d’aigua. En tot cas, sembla que
caldria realitzar experiències
complementàries per concretar
els efectes sobre l’estat sanitari
dels cultius posteriors.

Setembre

Novembre

Un complement per a
l’agricultura
En resum, es pot concloure
que la pràctica de l’estanyat és
positiva, especialment perquè
desalinitza el sòl, no incrementa les espècies d’ocells pernicios
i, en general, pot tenir una
influència positiva per disminuir
la quantitat de paràsits fitopatògens. Per altra banda, en
finques com la de cal Roc-cal
Delit l’activitat agrícola és bàsica per conservar el potencial
edafològic de la terra. El fet
més remarcable és que es

13

demostra que la natura i l’agricultura poden conviure harmònicament. Properament s’estudiarà el comportament dels
ocells durant l’hivern, que és
quan hi ha majors atacs als
conreus per part de polles d’aigua i ànecs.
Aquesta experiència s’ha
finançat amb fons europeus del
programa LIFE i contribueix a
aportar dades perquè en el
futur aquesta pràctica pugui
ser una tècnica útil per fer compatible l’activitat agrària i la
conservació de la natura.
Jordi Miralles, Biòleg
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Itinerari
pedagògic pilot a
Sant Joan Despí

E

l Parc Agrari del Baix
Llobregat té entre els
seus objectius el d’afavorir el respecte i la valorització
de l’agricultura per part dels
ciutadans. Per aconseguir-ho
cal donar a conèixer aquesta
agricultura tot aprofitant les
possibilitats
didàctiques,
especialment entre els escolars.
Per avançar en aquest sentit,
el Consorci ha previst l’organització d’un itinerari pedagògic
pilot adreçat a alumnes del
cicle superior de primària (1011 anys).
Aquest itinerari tindrà caràcter de prova i s’aplicarà en els
mesos de març, abril i maig del

1999 amb un nombre limitat
d’alumnes.
La zona escollida ha estat
Sant Joan Despí, ja que a la vall
baixa coincideixen el riu, els
cultius d’horta i els arbres fruiters, alhora que es disposa de
l’àrea d’esbarjo de Sant Joan
amb un seguit d’equipaments.
El programa didàctic ha estat
elaborat per una cooperativa
especialitzada en la matèria i
amb una amplia experiència en
serveis de guiatge d’escolars.
Els alumnes treballaran temes
relacionats amb les plantes, el
seu cultiu, el paisatge i el riu,
abans, durant i després de la
sortida.
Es visitarà el camp d’un

L’itinerari tindrà caràcter de prova

pagès, degudament condicionat per a aquesta funció amb
varietat de plantes. Es faran
observacions i exercicis diversos durant el matí i el migdia,
que serà el temps de realització
de l’itinerari.
El mes de juny es preveu avaluar els resultats a partir de les
observacions dels guies i de la

Àrea d’esbarjo de Sant Joan Despí

14

valoració que haurà fer cada
escola.
Les conclusions serviran per
dissenyar el programa més
adequat amb les variants
necessàries per poder-lo aplicar
a un ventall més ampli de
nivells escolars i a totes les
escoles que desitgin efectuar
l’itinerari.
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Interès europeu pel Parc Agrari

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

U

na representació de pagesos
i pageses francesos del País bascofrancès i de la zona
de la Borgonya, tots
ells de l’associació
Inter Associacions de
Formation Collective à
la Gestion, varen visitar el dia 14 d’octubre
el Parc Agrari i
la seu del Consell
Comarcal.

U

na delegació d’alcaldes i regidors de
la zona Hainaut
Occidental de Bèlgica ,pertanyents a la institució supramunicipal Intercommunale
d’Etude et de Gestion, varen
estar molt interessats en
rebre informació sobre la
constitució i els projectes del
Parc Agrari. Per tal motiu es
varen organitzar el dia 16
d’octubre unes xerrades
informatives, així com una
visita a Mercabarna. A la
foto, el Sr. Joaquim Ros,
director
de
Mercats
Majoristes de Mercabarna,
els explica el funcionament
del mercat.
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consumidors per tal que
identifiquin les produccions de qualitat i han de
servir als productors com una
eina de màrqueting.
Es pot obtenir més informació detallada a la
pàgina web: http://
europa.eu.int/qualityfood
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a Comissió Europea ha
aprovat els logotips de
les
Denominacions
d’Origen Protegides i les
Indicacions Geogràfiques
Protegides.
Segons
informa
la
Comissió, aquestes noves
imatges han d’influir en els
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Nous logotips Europeus
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Entitats econòmiques:
• MERCABARNA: 93 335 53 00
• Coop. EUROHORTA: 93 597 08 05
• Coop. del Prat de Llobregat:
93 379 00 57 / 93 37 9 01 51
(Mercabarna): 93 263 09 72
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
93 662 21 47
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
93 373 01 15
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
93 262 03 58
• Coop. Agrícola de Viladecans: 93 658 01 94
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
93 640 01 80 / 93 640 00 18
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 93 335 29 67
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
93 656 00 58
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
93 666 09 86
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 93 668 14 92
Protecció civil i seguretat rural:
Ajuntaments:
• Castelldefels: 93 665 11 50
Policia local: 93 636 14 44
• Cornellà de Llobregat: 93 377 02 12
Policia local: 93 377 14 15
• El Papiol: 93 673 02 20
Policia local: 608 44 60 70
• El Prat de Llobregat: 93 379 00 50
Policia local: 93 478 72 72
• Gavà: 93 263 91 00
Policia local: 93 236 91 40
• L’Hospitalet de Llobregat: 93 402 94 00
Policia local: 93 337 53 53
• Molins de Rei: 93 680 33 40
Policia local: 93 668 88 66
• Pallejà: 93 663 00 00
Policia local: 608 49 32 32
• Sant Boi de Llobregat: 93 635 12 00
Policia local: 93 640 01 23
• Sant Feliu de Llobregat: 93 685 80 00
Policia local: 93 666 15 43
• Sant Joan Despí: 93 480 60 01
Policia local: 93 480 60 10
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 15 51
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 608 19 01 38
• Viladecans: 93 635 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Protecció Civil: 93 482 03 25
• Bombers: 085
• Creu Roja de Sant Boi: 93 652 13 11
• Policia Nacional: 091
• Guàrdia Civil: 062
• Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts: 93 656 67 61
• Mossos d’Esquadra: 93 300 91 91
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informació:
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CONSORCI PARC
PARC AGRARI
AGRARI DEL
DEL BAIX
BAIX LLOBREGAT
LLOBREGAT
Parc
Parc Torreblanca,
Torreblanca, Ctra.
Ctra. N-340
N-340 -- 08980
08980 Sant
Sant Feliu
Feliu de
de Llobregat
Llobregat
Tel.
Tel. 93
93 685
685 24
24 00
00 -- Fax
Fax 93
93 685
685 18
18 68
68
Comte
Comte Urgell,
Urgell, 187
187 -- 08036
08036 Barcelona
Barcelona
Tel.
Tel. 93
93 402
402 24
24 83
83 -- Fax
Fax 93
93 402
402 24
24 93
93
e-mail:
e-mail: parcagrari@diba.es
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