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La satisfacció
de la curiositat
Pel Parc Agrari, després de sis anys des de la seva
constitució, de desenes de reunions per dirimir
iniciatives, moltes vegades coincidents, entre els
seus promotors, de realitzar reunions amb el conjunt dels membres que formen el consorci, resulta satisfactori poder comprovar l’interès i la curiositat que moltes administracions i organismes,
més enllà del nostre entorn, tenen per conèixer la
realitat d’una experiència bastant singular com és
la nostra. Singular perquè es tracta d’un territori
fortament pressionat pel creixement urbanístic,
l’industrial i la demanda d’infraestructures que es
resisteix a ser engolit pel ciment.
El Parc Agrari és, i vol continuar sent, l’instrument per a la gestió, el desenvolupament i la
cooperació d’un territori agrari, basant-se amb
un model capaç d’assumir el repte de preservar
els seus recursos, el medi natural i el patrimoni
arquitectònic, cultural, etc. a partir de desenvolupar les funcions econòmiques, ambientals i
socials que tot espai agrari periurbà ha d’oferir a
la societat. En definitiva fomentar una activitat
agrària sostenible.

Aquesta aventura no es pot dur endavant
sense un treball en xarxa entre les administracions, especialment les locals, i el sector agrari,
veritables protagonistes i a la vegada receptors de
l’acció dinamitzadora que li correspon al Consorci
del Parc Agrari.
Treball en xarxa fonamentat en la sensibilitat i
receptivitat dels consorciats i en la voluntat de
relacionar-se, coordinar-se i corresponsabilitzar-se
amb un objectiu comú: consolidar i desenvolupar
el territori agrari del Parc Agrari i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària en el marc d’una agricultura sostenible. Així ho manifesta l’objectiu
general del Pla de Gestió i Desenvolupament i
queda reflectit en el Pla Especial de Preservació i
Millora del Parc Agrari i més en concret en el Pla
bianual d’actuació i cada vegada que es signen
convenis de col·laboració entre el Consorci i les
entitats agràries entre aquest i els diferents ajuntaments de l‘àmbit del Parc Agrari.
El Consorci, no es pot quedar amb el que s’està fent, cal ampliar l’àmbit de la xarxa de col·laboració amb altres entitats que incideixen sobre el
territori del Parc Agrari i incorporar de forma clara
en el treball diari les noves tecnologies de la informació i la comunicació per ser eficaços i eficients
en la gestió, el desenvolupament i la cooperació
fonament del model de treball pel que ha optat
el Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Jornades europees:
passat i futur dels espais periurbans
El mes de maig de 1998, tot just abans de
la constitució del Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat i coincidint amb la fi
d’un Programa Life, atorgat per la
Comissió Europea, es van organitzar unes
jornades amb el títol d’“Agricultura
periurbana i qualitat del territori”.
Sis anys més tard, la Diputació de
Barcelona està tancant un nou programa
Life amb el nom de “L’Anella Verda-Xarxa
d’Espais Naturals: una proposta de planificació territorial sostenible”, que es desenvolupa sobre la base de tres projectes
en entorns periurbans, un dels quals
correspon a l´Arborètum d’arbres fruiters
tradicionals del Parc Agrari.
En la planificació territorial sostenible,
una de les problemàtiques que cal resoldre són els espais de transició, en especial
els que fan referència al pas de la ciutat a
l’espai lliure en les seves diferents modalitats i usos (espai agrari, espai natural,
espai fluvial, etc.).

Treballar per a la
sostenibilitat agrícola
El fenomen periurbà és un fet creixent
que es produeix arreu de les ciutats europees, en especial allí on hi ha activitat
agrària professional. Cada país, cada ciutat, cada espai agrari cerca estratègies i
instruments diversos, en funció de les
seves possibilitats, per tal de poder superar les pressions que volen foragitar-lo de
l’espai periurbà. Estratègies que, en molts
casos, van més enllà d’una simple resistència a perdre territori i amb aquest la
identitat, ja que es fan propostes de preservació però a la vegada de desenvolupament, de futur.
No hem d’oblidar que encara hi ha pagesos i pageses que volen continuar la seva
activitat productiva aprofitant les rendes de
situació que els ofereix el fet de tenir a prop
els consumidors, superant les situacions
conflictives i, també, aprofitant les complicitats positives entre el camp i la ciutat.
És fonamental trobar elements de
força, analitzar processos, cercar instruments que ajudin a prendre decisions i

Les Jornades intentaran promoure iniciatives en defensa de l’espai agrari.

encoratgin a governar les transformacions necessàries capaces de preservar els
espais agraris a la vegada que consoliden
l’activitat professional agrària. En definitiva, poder construir un espai agrari periurbà que pugui disposar d’una massa
humana i territorial suficient per consolidar una activitat agrària capaç d’assegurar una producció agrícola sostenible
amb qualitat i seguretat alimentària. Un
activitat capaç de generar i mantenir paisatge, de ser respectuosa amb el medi
ambient i d’equilibrar el territori.
Per aquests motius s’organitzen les
Jornades
Europees
d’Agricultura
Periurbana que tindran lloc a l’Auditori de
Can Calderon “Centre de Promoció
Econòmica i Serveis a les Empreses” del
municipi de Viladecans. L’objectiu és analitzar la situació tot posant en comú estratègies i instruments per la protecció i gestió sostenible dels espais agraris periurbans a la Unió Europea, a partir d’una
amplia perspectiva interdisciplinària, on el
debat tingui un paper important.
Es tracta d’unes jornades obertes a
polítics, tècnics, estudiosos i gestors
diversos de l’espai agrari periurbà i als
pagesos.

Amb motiu d’aquestes
Jornades, s’ha convidat
el
grup
d’estudi
“ A g r i c u l t u r a
Periurbana” del Comitè
Econòmic i Social
Europeu (CESE) a reunir-se a Barcelona per
Jornades Euro
pees
continuar debatent
d’Agricultura
l’informe que el grup
Periurbana
Estratègies i inst
està elaborant. Joan
ruments per a
la
protecció i ges
tió sostenible
dels
agraris periurb
ans a la Unió Eur espais
Caball, Coordinador
opea
Nacional de la Unió
de Pagesos i membre
del CESE, n’és el
ponent i en Josep
Montasell tècnic de
l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació
CESE
de Barcelona i del
Parc Agrari, n’és un dels experts.
També s’han convidat diverses personalitats polítiques i tècniques europees,
nacionals i estatals a participar en els actes
d’inauguració, cloenda o com a ponents,
per tal de conèixer la seva posició en el
debat sobre espais periurbans. Per a més
informació: http//:www.diba.es/parcs/life
xarxa de municip
is

Xarxa de
Parcs Natura

ls

Diputació de
Barcelona

Seminari final
del projecte
LIFE Anella Verd
una proposta a:
territorial sostde desenvolupament
enible

Viladecans, 12,1
3 i 14 de maig
de 2004
Auditori de Can
Centre de Prom Calderon.
oció Econòmic
a i Serveis

a les Empreses

Co-organitzen

Parc Agrari
del Baix Llob
rega
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Presentació del projecte de
l’Arborètum de Can Comas
El projecte de l’Arborètum de Can Comas
va ser el protagonista de la Jornada
Tècnica agrària “Cultius fructícoles alternatius” que es va celebrar el gener dins de
la Fira de la Candelera de Molins de Rei.
L’objectiu dels organitzadors —el Centre
de Mecanització Agrària del DARP, la
Cooperativa Agrícola del Prat, la oficina
comarcal del DARP i l’ajuntament del
Prat— era actualitzar els coneixements
sobre algunes espècies d’arbres fruiters
alternatius, molt d’aquests cultivats a la
comarca del Baix Llobregat al llarg de la
història i amb els quals s’està treballant i
investigant a Can Comas.
Durant la presentació, es van exposar els
antecedents del projecte en el marc del
projecte LIFE de la Unió Europea, programa del qual s’ha obtingut el 50% del
finançament. Es van explicar també els

objectius, la localització física de
l’Arborètum i les actuacions que s’hi han
estat desenvolupant fins al moment.
Josep Garcia, tècnic de l’IRTA, també va
fer un repàs de totes les espècies i varietats
introduïdes, amb comentaris sobre les
característiques més interessants d’aquestes varietats tan importats en la història de
la fructicultura de la comarca. Els assistents
a les Jornades van mostrar gran interès en
el projecte i van demostrar el gran valor en
la memòria històrica del cultiu d’aquestes
varietats.
A la Jornada es van presentar altres projectes interessants per a la fructicultura de
la comarca —més enllà dels cultiu de
poma, pera, préssec i cirerer—, com les
possibilitats d’implantació de la figuera i el
caqui al Baix Llobregat i la presentació de
noves varietats de prunera.

El dia després, es va fer una jornada de
camp per donar a conèixer les bones pràctiques en l’aplicació de productes fitosanitaris.
En conjunt les jornades van tenir una
assistència molt elevada i les ponències es
van seguir amb molt d’interès.

Conveni entre el Consorci i l’ajuntament de Gavà
per a la millora de la distribució de l’aigua de reg
La zona agrícola de Gavà de
l’àmbit del Parc Agrari pateix
una doble deficiència de drenatge i de recepció d’aigua de
reg. La xarxa de corredores s’utilitza tant per a la distribució
d’aigua de reg com per al drenatge dels camps, no dóna l’abast.
Aquesta complexitat fa que
calgui millorar el funcionament
de la xarxa. Amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona –
membre del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat- i el
Consorci de l’Escola Industrial
de Barcelona van signar el 2003
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un Conveni pel qual aquesta
entitat realitzarà un estudi per a
l’optimització de la xarxa de
corredores del Delta del
Llobregat al terme municipal de
Gavà. Per fer-ho s’han instal·lat
vuit sensors de lectura continua
de nivells a les corredores i 23
punts de comprovació del nivell
freàtic als camps.
L’estudi ha d’incorporar
també el projecte d’instal·lació
d’una canonada per portar una
part de l’aigua que prové del
retorn de l’EDAR de la Murtra,
que ara s’aboca al Torrent del
Matà, fins al camí de la Pava. La

canonada aniria en paral·lel al
Camí Ral i abocaria l’aigua a la
capçalera de la Corredora
Principal. Aquesta obra milloraria l’arribada de l’aigua al sector
més occidental sense comportar el negament del sector més
oriental del municipi.
L’Ajuntament de Gavà està
remodelant els marges del
Camí Ral entre l’Av. Bertran
Güell i el nou Centre de Control
Aeri i ha mostrat la seva disposició a incorporar el tram d’aquesta canonada fins abans de
la riera dels Canyars (just passada l’entrada del Centre de

Control Aeri) a les esmentades
obres amb un pressupost
màxim de 64.680 €
La instal·lació del tram de
canonada que ha de continuar
el traçat des del pont sobre la
Riera dels Canyars fins al punt
d’abocament de l’aigua a la
Corredora Principal serà assumida pel Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat.
Per tal de formalitzar el compromís de l’Ajuntament de
Gavà es va aprovar el conveni
entre aquesta administració i el
Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
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Aprovades les bases reguladores dels ajuts
a cooperatives i altres entitats agràries per a l’any 2004
La comissió executiva del Parc
Agrari ja ha aprovat les bases
que regularan la concessió de
subvencions per a l’any 2004
destinades a donar suport a
l’activitat agrària de cooperatives i altres entitats sense finalitat de lucre.
Poden optar a les ajudes
totes aquelles entitats que,
dins l’àmbit definit en el Pla
Especial de Protecció i Millora
del Parc Agrari del Baix
Llobregat i la seva zona d’influència, realitzin activitats per
a la millora dels processos de
producció,
transformació,
comercialització i gestió de serveis en el sector agrari i compleixin els requisits que exigeix
la Llei General de Subvencions.
Aquestes entitats poden ser
Consells reguladors d’Indicacions Geogràfiques Protegides
o de Denominacions d’Origen
Protegides, agrupacions, unions
o altres entitats associatives de
productors o elaboradors agraris i entitats associatives de productors o elaboradors d’aliments produïts amb tècniques
de producció integrada o de
producció agrària ecològica o
que gaudeixin d’una denominació de qualitat (IGP, DOP).
No obstant això, en el
moment d’avaluar les sol·licituds de subvenció, es consideraran com a preferents aquelles activitats que contribueixin
a la utilització racional dels
recursos i millorin la seva eficiència, les que vagin destinades a la implantació de sistemes de producció i comercialització que afavoreixen l’increment de les rendes, les que
comportin la realització de
pràctiques culturals o maneig
ramader que siguin respectuoses amb el medi i que ajudin a

la preservació del patrimoni
natural i agrari.
També les encaminades a la
cooperació entre els pagesos
per valorar les produccions i
millorar l’accés al mercat, les
que comportin un grau de participació dels productors en els
avantatges econòmics obtinguts i millora de la situació del
sector agrari i les que representin una inversió innovadora.
De manera global, l’import
de la subvenció de les actuacions proposades no podrà
excedir un màxim del 75% del
total de la despesa efectuada i
amb un màxim d’ajut de
30.000€ per cooperativa o
entitat agrària. Segons el
tipus, però, les diferents
actuacions proposades tindran
un percentatge de cofinançament i una subvenció màxims
diferenciats.
Aquestes bases varen ser
publicades al Butlletí Oficial
del Província de Barcelona el
dia 7 d’abril (BOP núm. 84) i
exposades en el tauló d’anuncis del Consell Comarcal del
Són susceptibles de rebre subvencions
les
activitats
següents:
• Millores rurals encaminades a
la millora de les infraestructures i serveis d’ús comú.

Baix Llobregat per un termini
de 20 dies per a general
coneixement i per si es volien
fer al.legacions. Igualment es
va fer arribar un còpia a totes
les administracions i entitats
que formen el Consorci, així
com a totes les entitats que
tenen actualment Convenis
amb el Parc.
Un cop acabat aquest termini es publicarà la convocatòria
de subvencions d’enguany. Les
entitats interessades tindran
trenta dies a partir de la publicació per presentar la sol.licitud de subvenció. Els sol.licició per a la seva utilització en
règim comú o per a la mateixa
entitat, especialment quan
suposin innovació tecnològica
o renovació del parc de maquinària i en els casos que estiguin especialment dissenyats
per limitar i prevenir els efectes
negatius sobre l’entorn.

• Reparacions, conservació 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.

• Adquisició
d’equipaments
informàtics, inclosos els programes i suports informàtics
per a la gestió de la mateixa
entitat.

• Adquisició
de
maquinària/equipament agrícola, ramader o forestal o de normalització, transformació o conserva-

• Elaboració i diagnosi de plans
de viabilitat (tècnica o econòmica) o estudis concrets de
finançament, tecnificació, dis-

tants hauran d’aportar tot un
seguit de documentació que
acrediti la seva solvència tècnica i financera així com la justificació de les obres o activitats
que es volen dur a terme.
Un cop analitzades totes les
sol·licituds correctament formulades, el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat formularà una proposta de concessió de subvencions, la qual
serà resolta, per l’executiva del
Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat com òrgan
competent i comunicada a les
entitats sol.licitants.
seny, caracterització de producte i servei, de programes
de control i certificació de qualitat de producte i servei, creació de noves IGP i DOP i/o els
seus corresponents Consells
Reguladors, informatització, i
de mercat o de millora de circuits comercials, estratègies
comercials i de distribució per
a nous projectes, actuacions o
assessorament tècnic en producció integrada o ecològica.
• Desenvolupament de campanyes de promoció, difusió i
comercialització.
• Formació contínua del personal propi de l’entitat.
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Propera inauguració de Can Comas,
centre d´informació i serveis del Parc Agrari
En els darrers mesos s’ha estat
treballant en l’arranjament
dels espais exteriors de la finca
de Can Comas, tant en els voltants de la masia com en la
zona de cultiu. S’ha realitzat
també una plantació d’arbres
ornamentals en la zona d’esbarjo i, actualment, s’estan
finalitzant els treballs per

donar pendent i crear els drenatges a l’entorn més proper
de la masia.
En les parcel·les destinades
al cultiu de fruiters, on hi ha
l’Arborètum, s’han estat
implantant mesures per adequar la producció a tècniques
de producció ecològica, amb
la col·laboració de l’Agrupació

de Defensa Vegetal de Fruita
del Baix Llobregat, mentre que
en les parcel·les dedicades al
conreu d’horta i parcel·les
experimentals, s’ha preparat
el terreny per iniciar projectes
d’experimentació en col·laboració amb les Agrupacions de
Defensa Vegetal d’horta del
Baix Llobregat.

Pel que fa a l’equipament
de la masia, s’espera poder
disposar del mobiliari i dels
equipaments complementaris
a mitjan maig, si bé de
moment no es pot concretar
la data d’inauguració, ja que
no es disposa encara del
suministre elèctric de la companyia.

La remodelació de Can Comas ha respectat l’aspecte exterior.

El Pla Especial de Protecció
i millora del Parc Agrari
segueix el seu curs
El passat 17 de desembre, La
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar
aprovar definitivament el pla
especial de protecció i millora
del Parc Agrari del Baix
Llobregat, supeditant-ne la
seva aplicació a la redacció i
aprovació d’un text refós amb
algunes modificacions i a la
publicació al DOGC.
El text refós inclou les prescripcions dels informes emesos
des de la Direcció General d’aviació Civil i de la Direcció
General del Medi Natural i elaborats després de l’aprovació
provisional del document.
En el text refós normatiu les
novetats més destacades són
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que s’han eliminat els articles
referents als usos rururbans,
s’han adaptat els articles referents als usos rurals i construccions admeses per tal d’adaptar-los a les previsions establertes en la Llei d’Urbanisme i
s’han completat els articles que
es referien a la necessitat d’informes previs d’altres administracions.
El Consell Plenari del Consell
Comarcal (administració que
ha tramitat el Pla Especial) va
aprovar el passat 26 d’abril el
text refós i aquest serà enviat
de nou al Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques per a la seva publicació al DOGC.

S’han eliminat articles referents als usos rururbans.
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El Parc Agrari es reuneix
amb els nous consistoris
Després de la constitució dels
nous consistoris sortits de les
eleccions municipals del passat
mes de juny i amb el compliment, l’any passat, dels 5 anys
d’existència del Parc Agrari, es
va acordar des del Consorci del
Parc Agrari convocar reunions
amb els diferents Ajuntaments
que en formen part.
L’objectiu d’aquestes reunions era establir les línies
estratègiques que han de marcar la gestió durant aquests
propers dos anys. A la reunió
es va convocar els regidors que
representen cadascun dels
municipis en el Consell Plenari
del Parc Agrari, així com els
regidors responsables d’activitats relacionades amb l’espai
com els d’Agricultura, Medi
ambient i Urbanisme. També hi
van ser presents els tècnics que
treballen en l’espai agrari.
Les reunions es van començar el gener a l’Ajuntament de

Sant Boi de Llobregat i van
acabar el març amb l’ajuntament de Sant Joan Despí. S’ha
debatut sobre la gestió dels
primers cinc anys i els problemes i les actuacions que
s’haurien de tenir en compte
els propers dos anys.
Pel que fa als problemes amb
què es troben els Ajuntaments
en l’espai agrari, destaca la
indisciplina urbanística i els
camps abandonats. També
n’han aparegut d’altres, com la
qualitat de l’aigua per a ús
agrícola, el manteniment de la
xarxa de reg i drenatge del
Delta, el manteniment de
camins públics que no són de
propietat municipal, com els de
serveis de l’autopista.
Totes aquestes realitats s’inclouran en el Pla d’Actuacions
que serà aprovat en el proper
Consell Plenari del Parc Agrari.
Abans, però, cal fer una anàlisi de les causes dels proble-

mes, a qui corresponen les
competències i qui disposa
dels mitjans per solucionar-los.
Només així es poden proposar
accions coherents i eficaces
que generin solucions.
D’altra banda, des dels
Ajuntaments s’han rebut
també diferents propostes
d’actuacions: establiment de
connectors entre la plana i la
muntanya, col·laboració amb
projectes municipals com el
Born del Prat, propostes de
gestió per a espais residuals
resultat de les expropiacions

de l’AVE… Totes aquestes propostes han estat recollides i
podrien ser incloses en el Pla
d’Actuacions.
A fi de poder recollir en el
proper pla d’actuacions les
propostes del mateix sector,
s’ha proposat als Ajuntaments
consolidar la figura de les
Taules d’Agricultura i Consells
Agraris per tal de crear un flux
d’intercanvi d’opinions entre
pagesos, Ajuntaments i Parc
Agrari i que les propostes de
tots es puguin debatre i consensuar.

S’aturen els abocaments de terra sense permís a Viladecans
A principi de febrer, el Servei de
Vigilància del Parc Agrari va
detectar diversos abocaments
de terra en camps de conreu
del terme municipal de
Viladecans.

Després de comprovar que
aquestes actuacions es realitzaven sense l’obligatòria llicència
d’obres, es va sol·licitar una
reunió amb el tinent d’alcalde
de l’àrea de Medi ambient de

l’Ajuntament de Viladecans,
per tal de trobar una solució
conjunta. En aquesta reunió,
celebrada el 10 de març, es va
decidir aplicar les mesures per
aturar els abocaments per tal
d’evitar els efectes negatius per
a l’espai i l’activitat.
Els abocaments, a més de
generar pols, poden causar
problemes d’escorrentia i inundació en els camps dels voltants. El pas de camions de
gran tonatge poden perjudicar
també l’estat dels camins. El Pla
Especial de Protecció i Millora,
a punt de publicar-se en el
DOGC, contempla el control
dels moviments de terra i la
realització de terraplens.

Per poder fer-ne un s’ha de
demanar llicència municipal i, si
supera els 50 centímetres, s’ha
d’elaborar un projecte tècnic on
constin els motius, els materials,
l’estratificació, la permeabilitat i
com es condicionarà el sòl. També s’ha de garantir l’ús agrícola
de després de les obres. L’autorització, a més, està condicionada a l’existència de desguassos
per a les aigües pluvials.
L’actuació conjunta de
l’Ajuntament de Viladecans i el
Consorci del Parc Agrari han
estat clau per posar fi als abocaments sense llicència d’obres
i als perjudicis sobre l’espai i
l’activitat agrària en aquest
municipi.
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Quasi dos anys de fruites sense residus
Parlem amb els pagesos que participen en el projecte Residu 0 a Sant Joan Despí

Quan a final de juliol, en Josep
Oriol, en Joan Bonic i en
Guillem facin la collita de
poma es podrà dir que és la
segona en la qual les fruites no
tenen cap residu dintre seu. O
quasi. Tal com expliquen ells,
no és que el projecte no funcioni o s’hagi aturat, sinó que
els fruiters no poden abstraure’s del paisatge periurbà en
què creixen. Reben contaminació atmosfèrica i les aigües
amb què els reguen tampoc
no són del tot netes. Un petit
rastre tòxic resisteix. En tot cas,
molt baix, gràcies l’ús escàs de
productes químics i a la utilització de productes biotecnològics i naturals per combatre les
plagues.

En què consisteix el
projecte Residu 0?

Fulls tècnics

L’objectiu és garantir una producció sense cap rastre de pesticida. Trobem el seu origen als
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EUA, on els anys setanta, es va
comprovar que els pesticides
cada vegada tenien més eficàcia a l’hora de controlar les
plagues, ja que també mataven els depredadors d’insectes, els quals, en tenir menys
enemics, es van propagar més.
Es van proposar nous sistemes alternatius als agroquímics. Per exemple, un de ben
senzill i que utilitzen els productors de fruita dolça del
Baix Llobregat és no remoure
el sòl del cultiu per mantenir
l’herba i matolls perquè és
l’hàbitat on viuen tant els
insectes que ataquen la collita
com els que s’alimenten d’aquests. Només s’ha de segar i
deixar les restes orgàniques
perquè serveixi d’adob natural
als fruiters.
El secret és intentar mantenir l’equilibri i interferir el
mínim possible en els processos de la natura. Altres formes
no agressives són les d’utilitzar

insecticides
biotecnològics
(aquells que, tot i interferir en
processos biològics, no atempten contra tots els insectes per
igual i no produeixen toxicitat
estimable en la fruita) o estratègies no contaminants.
A Sant Joan Despí, per
exemple, s’utilitza un tipus
d’oli per foragitar el poll de
Sant José. Per a lluitar contra
la carpocaspa, la plaga més
perillosa per a la pomera, s’utilitza un insecticida biotecnològic i la tàctica anomenada
‘confusió sexual’. Aquesta
pràctica consisteix a penjar
entre els fruiters un oli que
desprèn altes dosis de feromones sexuals que desorienta els
mascles i els impedeix consumar l’acte reproductiu amb la
femella. Per evitar el clivellat
—les taques fosques que
espatllen la fruita— s’utilitza
sofre en la menor mesura possible. Per al cultiu d’interior de
tomàquet també s’utilitza

tabac, perquè atrau un depredador que ataca els insectes
que fan malbé el fruit de la
tomaquera.

El projecte del Baix
Llobregat
L’associació de Productors de
Fruita Dolça de la comarca es
va posar en contacte amb el
Parc Agrari i el projecte es va
poder aplicar sobre 6 hectàrees. La valoració és positiva.
S’ha assolit l’objectiu de produir fruita lliure de tòxics i de
qualitat. “En algunes collites
no cal fer-hi ni una ruixada de
pesticides; la nostra fruita és
totalment ecològica”, destaca
Josep Oriol.
Els problemes, segons Joan
Bonic, vénen d’una altra
banda: “Encara no hi ha un
mercat que valori aquest tipus
de producte; sempre ens
volen pagar un preu massa
baix. Hi ha botigues biològi-

2004: maig. Núm. 11

Fulls tècnics
ques que aposten per aquests
productes, però no és un sector prou gran. S’ha de tenir en
compte que fer una producció
natural com la nostra necessita més esforç econòmic”.

El paisatge periurbà

Josep Oriol defensa l’agricultura amb el mínim de productes fitosanitaris, a fi de garantir una millo qualitat.

Un altre dels obstacles és que
les 6 hectàrees del projecte no
són totes al mateix lloc i les
petites són massa vulnerables
a la contaminació exterior.
Això porta a un problema no
exclusiu dels productors de
fruita dolça: la pressió que el
món urbà i en especial la
construcció d’autopistes i
línies de ferrocarril fa sobre els
camps de cultiu. Les expropiacions per construir autopistes
o vies des ferrocarrils són i han

estat a l’ordre del dia. Alguns
dels camps en què es desenvolupa el projecte està envoltat de camins per on passa el
degoteig de camions que treballen en el nou tram d’autopista; “Cada vegada hi ha
menys terreny sense urbanitzar. Si tinguéssim més hectàrees de cultiu, els fruiters no
rebrien tanta contaminació
exterior”, asseguren. Amb tot,
els productors creuen que el
projecte Residu 0 ha millorat
les seves fruites encara que,
reconeixen, els agradaria que
aquesta millora anés acompanyada d’altres progressos
en el preu de venda, el prestigi i la comercialització dels
productes de la comarca. Ells
és declaren “oberts a qualsevol iniciativa”.

El bromur de metil serà totalment
prohibit el pròxim desembre
L’impacte negatiu que el bromur de metil causa sobre el
medi ambient i a la capa d’ozó
han obligat la Unió Europea a
prendre mesures legislatives
per a la prohibició total del seu
ús a tot el territori a partir del
31 de desembre de 2004. Per
informar els productors de la
nova situació i de les alternatives al producte, es va organitzar una sessió a càrrec de tècnics del Servei de Sanitat
Vegetal del DARP. La jornada
va reunir unes 200 persones,
entre tècnics i pagesos.
Els tècnics van destacar que
la desinfecció del sòl amb bromur de metil no és l’única
opció per resoldre satisfactòriament els problemes de les
terres amb presència de bacteris, nematodes, fongs o
àcars. Hi ha alternatives possibles que són eficients i, a la

vegada, respectuoses amb el
medi ambient.
La principal alternativa biològica és la solarització. És una
desinfecció del sòl mitjançant
elevades temperatures. Es
tracta d’elevar la temperatura
del sòl mitjançant la col·locació d’un plàstic en el terreny
que cal desinfectar, prèviament regat. Les humitats que
es produeixen sota el plàstic i
l’augment de la temperatura,
que arriba a uns 46ºC, fan que
s’eliminin diferents patògens
del sòl, com ara fongs, nematodes o males herbes. Aquesta
tècnica és millor aplicar-la a
l’estiu, quan es produeixen les
temperatures més elevades, i
el plàstic ha d’estar posat
durant 1 mes aproximadament.
Aquesta tècnica té diferents
variants, com ara l’aplicació de

fems sota el plàstic, anomenada biofumigació. La degradació de la matèria orgànica allibera uns gasos que exerceixen
una acció similar a la dels
fumigadors convencionals.
Pel que fa a les alternatives
químiques, es van presentar 2
alternatives més destacades.
Es tracta de dues matèries
actives Metam sodi i l’altre
Clorpicrina. Les dues tenen un
gran poder fungicida i aplicades en dosis més fortes arriben a controlar alguna de les
males herbes.
En finalitzar la jornada, les
diferents cases comercials van
exposar els seus productes
fitosanitaris als assistents. Es
tractava de productes desinfectants del sòl, ja fossin
d’ampli espectre o aplicables a
determinats problemes, com
nematicides, insecticides, etc.

Els organitzadors i el Parc
Agrari esperen que aquesta
jornada serveixi perquè tots
els implicats, agricultors i ADV
del Baix Llobregat i del delta,
trobin i apliquin les solucions
alternatives al bromur de metil
com més aviat millor.”
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Xavier Martínez: “Hem
d’ajudar el pagès
perquè tingui ganes de
continuar fent de pagès”
“L’agricultura és la millor eina per preservar el
patrimoni natural” segons el director de l’Escola
d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona
Francesc Xavier Martínez i
Farré va néixer a Reus fa 53
anys. Doctor en Biologia i
especialista en cultiu en
substrats, ha publicat més
d’un centenar d’articles
científics en revistes nacionals i internacionals. Amb
25 anys va entrar com a professor de l’Escola d’Agricultura. Fa vuit anys que n’és el
director. També és membre
del Consell del Parc Agrari
del Baix Llobregat i li encanta parlar sobre temes relacionats amb l’agricultura o
el medi ambient.
Quina és la procedència
dels alumnes de l’Escola
d’Agricultura? Ha afectat la
disminució de la població
rural?
La nostra és una escola antiga,
de quasi cent anys, i va ser creada per la Diputació de
Barcelona en època de la
Mancomunitat per donar resposta a la necessitat de modernització i innovació que requeria el sector agrari. En aquells
moments, llevat d’alguna
excepció, tots els alumnes
venien de pagès, la majoria de
comarques
d’arreu
de
Catalunya. Hi havia molt pocs
barcelonins. Després de la
guerra civil, la majoria seguien
sent del món pagès, però va
augmentar el nombre de barcelonins. Amb el canvi de
règim, a final dels setanta, la
situació s’havia invertit: els de
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ciutat superaven els de pagès.
Les causes s’han de buscar en
la forta disminució de la població agrícola dels anys cinquanta fins avui, però també s’ha
de tenir en compte que hi ha
hagut un canvi en la gent de
ciutat, que ha començat a
valorar el món agrari, i hi ha
un interès de retorn a la natura a través de l’agricultura.
Molts dels nostres estudiants,
un 90%, no tenen cap relació
directa amb el món rural.
També és veritat que molts fills
de pagès de comarques de
fora de Barcelona estudien a
les escoles de Vic, a les dues de
Tarragona, a la de Tortosa, a la
Lleida i a la de Girona. A la
nostra hi vénen els fills d’agricultors del Maresme i del Baix
Llobregat. Pel que fa als sexes
també hi hagut un canvi, en
els últims anys ha crescut molt
la presència femenina.
Quin sentit té estudiar
enginyeria tècnica agrícola
en un moment en el qual va
disminuint la superfície de
conreu?
Que hi hagi menys superfície
de conreu no vol dir que el
sector agrícola no generi
riquesa ni llocs de treball. És
veritat que disminueix la
superfície de cultius i baixa la
seva influència sobre el PIB
(Producte Interior Brut) i la producció de vegades sembla que
hagi de ser cosa de països tercers però, justament per això,

és important tot el que vagi
orientat a preservar l’agricultura en el territori. No és només
una activitat productiva, l’agricultura el que ha fet sempre és
ocupar territori, regular i preservar el medi natural.
L’activitat agrària no s’ha de
mirar només amb criteris de
rendibilitat immediata, també
s’ha de valorar en funció de
respecte al medi ambient, sostenibilitat, l’equilibri etc. Per
exemple, si s’abandona la producció d’ordi, el conreu de
Catalunya més important en
metres quadrats, s’ha de saber
que el sòl que ocupa es perdrà
per a l’activitat agrícola. S’ha
de potenciar el sector primari i
els seus professionals. Els
enginyers i tècnics han d’exercir un paper actiu i treballar en
sintonia amb el pagès.
Ara bé, no tot s’acaba amb
la producció, s’han de tenir en
compte també altres activitats
com la indústria transformadora i de conserves o els vivers
d’animals. Els nostres estudiants s’insereixen fàcilment en
el mercat laboral. Un any després de titular-se, més del 90%
treballen i els que no ho fan és
perquè continuen formant-se.
La indústria agrícola no només
és explotar la terra, també en
forma part la segona part del
procés, la de conservació i
transformació del producte.
A Barcelona, per exemple, la
indústria agroalimentària —
que va des d’empreses de con-

serva, majoristes a productors
vinícoles, etcètera— és molt
important i és l’especialitat
que té més alumnes. És el
millor planter de feina. La
segona especialitat amb més
alumnes és l’hortofructicultura
i jardineria, branca molt pròxima al nostre territori. Les
explotacions familiars de flor
del Maresme i les d’horta del
Baix Llobregat són les que ens
subministren alumnes i després creen llocs de treball. La
jardineria, per exemple, també
genera molts llocs de treball en
els departaments de parcs i jardins
de
l’administració.
L’aqüicultura —cria de peixos— és un sector que creixerà molt i una de les nostres
especialitats. La producció
agrícola ha disminuït, però la
indústria al voltant de l’activitat ha crescut i s’ha diversificat
i, per tant, la nostra tasca
encara té tant o més sentit que
abans.
Com s’ha adaptat l’escola a
aquesta diversificació de
l’activitat agrària?
Abans, el ministeri d’Educació
era el que dissenyava els Plans
d’Estudi i, per tant, responsable de tots els continguts, ara
només ho és d’una part. Arran
de la reforma dels Plans
d’Estudi del 93, es va deixar
que algunes de les activitats
fossin pròpies de la universitat
o del centre. Nosaltres vam fer
una revisió radical, vam revisar
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moltes especialitats i assignatures i ho vam fer en funció de
les necessitats que hi havia en
aquell moment i de les activitats que vèiem que creixerien.
El creixement del sector de
parcs i jardins n’és un bon
exemple. Ara molts dels nostres alumnes són els responsables d’aquestes empreses
públiques o privades.
També vam adaptar-nos a la
demanda de l’empresa agroalimentària, vam fer una especialització de viticultura i enologia, vam seguir nodrint amb
professionals les bodegues i els
productors. L’empresa enològica és un sector en constant
evolució i la formació és molt
important. L’aqüicultura, la
cria de peixos, crustacis etc., és
una activitat amb futur.
Segons un estudi de l’OMS, el
2050, el 75% dels peixos del
mercat hauran viscut en piscifactories. Igual que el cultiu
fora sòl, que creixerà en el sector de la flor i horticultura i en
el qual s’està investigant. O la
producció agrícola ecològica,
que és una de les nostres
matèries.
Ara tenim un gran repte: a
tot Europa, abans del 2010,
s’ha de regular l’espai europeu
d’educació superior per tal que
l’ensenyament de tots els països sigui homologable i transparent. Això no vol dir que
siguin iguals sinó que tant els
estudiants titulats com professors puguin moure’s i treballar
per tots els territoris. Això
comporta dissenyar uns nous
plans d’estudis, que hauran de
tenir en compte aquesta diversificació i multifuncionalitat de
l’activitat agrícola. No vol dir,
però, especialitzar molt l’estudiant en un sector concret,
perquè correm el risc que, si el
sector va en retrocés, no sigui
capaç d’adaptar-se a altres
activitats o a altres països europeus. Potser el camí sigui dotar
l’enginyer d’una formació

bàsica i deixar l’especialització
més concreta per als postgraus.
Quines línies de recerca i
transferència tecnològica
pot seguir l’Escola en el
futur?
La recerca i la transferència de
tecnologia, juntament amb la
docència, són els aspectes més
importants de la nostra Escola
Universitària. No van per separat, s’interrelacionen. Per
exemple, el 90% de professors
fan també recerca, i els alumnes fan investigació aplicada.
El món universitari segueix
sent on hi ha més recerca.
Nosaltres coneixem molt de
prop les necessitats de la recerca perquè treballem amb ells.
Per exemple, mantenim una
molt bona relació amb
l’Institut
de
Recerca
Tecnològica Agroalimentària
(IRTA), tenim projectes amb
professionals dels dos organismes. Crec que en el futur les
universitats han d’ampliar les
relacions, no només amb els
òrgans de recerca públics, sinó
també amb les empreses privades. Conèixer les seves necessitats i fins i tot desenvolupar
activitats a casa seva.

Marimón, una finca de Caldes
de Montbui. Ha estat el centre
on hem fet experimentació
ramadera i d’espècies vegetals
durant molts anys. Vam tenir la
sort que la Generalitat i la
Mancomunitat van ser previsors i ens van garantir un espai
on poder fer recerca.
En ple segle XXI, una escola
al centre de Barcelona no té
gaire sentit, està massa allunyada del terreny d’experimentació. A Castelldefels tindrem
els camps a tocar. Però no
només això, l’anomenat Parc
Mediterrani de la Tecnologia
ens permetrà estar envoltats
no només d’altres escoles —
com la de Telecomunicacions i
Aeronàutica-,
també
d’
Instituts d’investigació i empreses d’alta tecnologia. A més, el
clima és bo, humit i, el que és
més important: la tradició agrícola és molt present a tota la
comarca. L’agricultura ha de
continuar sent present a la
comarca tant per motius econòmics com pel seu paper clau

en la salvaguarda del patrimoni ambiental.
La primera obligació de
l’Escola serà inserir-se en el
territori, per això estem molt
interessats en els projectes que
ja hem començat a fer amb el
Parc Agrari. També l’Ajuntament del Prat està interessat a
desenvolupar un mercat tipus
born que distribueixi productes d’horta d’alta qualitat i
amb denominació d’origen.
Això també aniria bé per als
productes del Baix Llobregat,
com l’espàrrec de Gavà, la
cirera de Sant Climent o la carxofa del Prat. S’utilitzarien
unes tècniques de cultiu
comunes, un mateix criteri
genètic amb les diferents espècies i unes bones pràctiques en
tots els esglaons de la producció. Això hauria de servir perquè les produccions del Baix
Llobregat es paguessin a més a
bon preu. Avui en dia, la gastronomia és una gran eina per
ajudar els productes i valorarne la seva qualitat. Nosaltres

L’escola es trasllada al Campus de Castelldefels, quins
avantatges n’obtindreu?
Moltes. Quan es va crear
l’Escola, el 1911, l’edifici estava voltat de camps de cultiu.
Després de la guerra civil i com
que era un centre amb professors catalanistes ens van traslladar d’edifici i es va convertir
en una ‘Escuela de Péritos’
però encara hi havia conreus
on poder experimentar, arribaven fins a Francesc Macià. El
que ara és Eixample eren els
afores de Barcelona. A mesura
que la ciutat va anar creixent,
l’Escola va anar perdent
camps, fins que el 1922, la
Generalitat va comprar torre
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entrevista
seguirem a Castelldefels amb
l’especialització d’alta cuina,
que treballa amb productes de
la zona.
També vam signar un conveni amb l’Ajuntament de
Viladecans per fer el centre
experimental agrari i agroalimentari a quatre quilòmetres
del Campus. Tindrem 26 hectàrees per investigar, fer transferència de tecnologia i per
estudiar els reptes que té el
territori. Hi ha, a més, programes en marxa sobre el control
de les aigües del Prat. Abans
d’haver-hi anat ja hem establert molts vincles amb el Baix
Llobregat.
Suposo que a vegades és
difícil posar-se d’acord amb
tothom.
Sí, s’ha de treballar a moltes
bandes i intentar que cap
Ajuntament pugui sentir-se
oblidat.
Sis anys després del naixement del Parc Agrari, quina
valoració en fa?
Crec que l’administració va
saber donar resposta a la
necessitat de garantir la presència de l’agricultura en un
panorama cada vegada més
urbà. Com a membre del Parc,
valoro també els esforços que
es dediquen a gestió i desenvolupament. S’hi està aplicant
molta vocació d’estimar el país
i s’aposta per unes tècniques

molt respectuoses amb l’entorn. L’agricultura és la millor
eina per preservar el patrimoni. El que hem d’aconseguir és
que amb tots aquests esforços
millorin les rendibilitats de les
explotacions i el pagès tingui
ganes de seguir fent de pagès,
sense que es converteixi en un
tècnic de parcs i jardins. Ha de
ser un productor satisfet, així
l’agricultura periurbana seguirà sent una realitat.
Què hi pot aportar l’activitat universitària?
Hem de treballar en diferents
camps. Per una banda. hem de
transferir la informació i avenços tecnològics en aspectes
com fertilitzant per al sòl, gestió i control de l’aigua i l’experimentació biològica amb
espècies i varietats a fi d’obtenir productes de més qualitat.
També hem de determinar quines actuacions seran més rendibles per al pagès a curt i llarg
termini i facilitar-l’hi la informació per fer-les. Alguna
vegada s’haurà de fer de
manera directa i d’altres, indirecta. No ho hem de plantejar
una relació directa entre escola i pagès sinó a través del Parc
Agrari, que és qui ha d’estar
en contacte amb els productors, conèixer les necessitats
de cada sector i transferir-li els
coneixements. Hem de saber
donar respostes concretes,
però també preveure cap a on

anirà cada sector per treure
més partit de l’activitat.
Quins altres avantatges pot
oferir l’Escola d’Agricultura?
En l’àmbit tecnològic, nosaltres
podem ajudar al productor. Per
exemple, en l’automatització
del control de la producció.
Això pot ser molt útil per a un
ramader, que a través d’un
comandament a distància pot
arribar a donar menjar i munyir
els animals o, si pasturen, saber
on són. A un pagès també li
pot servir per vigilar els cultius.
Un altre aspecte molt útil és el
control de la maquinària, fer bé
el que serien les ‘ITV’ de les
màquines del pagès. En part
perquè si estan en bon estat,
utilitzaran bé els productes
fitosanitaris i no tiraran més
adob del necessari i no contaminaran. O el tema dels residus. S’està investigant una
planta pilot de compostatge,
molt petita, per complementar
els serveis de les altres plantes
ja existents a la comarca. Són
projectes que entre tots hauríem d’anar ampliant.
Quin futur creu que té el
Parc Agrari?
Si no canvien les condicions
actuals, tenim un reservori
que pot durar molts anys. Ara
bé, perquè així sigui, l’activitat
agrària ha de rutllar, ha de ser
rendible i interessant. No n’hi
ha prou amb el suport de l’ad-

ministració o dels centres docents i d’investigació, el pagès
ha d’exercir un paper actiu. Si
facilitem que la seva l’activitat
generi riquesa, afrontarem millor problemes com la pressió
de la urbanització sobre el terreny agrícola o el relleu generacional dels productors. Ha
de ser un espai econòmicament viu.
Quina opinió té sobre la
política agrària catalana?
Per sort, a Catalunya, ara ja
tenim el Llibre Blanc, que fa una
detallada anàlisi de tots els sectors. Ara bé, cal passar de la
teoria a la pràctica, s’ha d’aplicar el pla sobre el territori.
L’agricultura catalana és molt
variada, el problemes que
poden tenir els ramaders d’alta
muntanya no tenen res a veure
amb les dificultats que passa
l’agricultura de coster de
Tarragona. Hem de tenir respostes per a tots dos, però també
s’han d’aplicar sobre el terreny.
Per als ramaders, per exemple,
la nova tecnologia amb la qual
els investigadors ja treballem
podria facilitar molt la feina i
estimularia els productors. Pel
que fa a l’agricultura en pendent de Tarragona, s’ha d’evitar
l’abandó dels camps. Si segueix
sent una activitat rentable, evitarem que es perdi terreny per a
bosc i construcció. Són només
dos exemples, hi molts més
aspectes que cal millorar.

La qualitat de l’aigua reutilitzada es debatrà al Consell Agrari del Parc
El proper mes de maig es celebrarà la 3a edició del Consell
Agrari del Parc Agrari del Baix Llobregat. Donat que és la primera sessió de l’any, es farà la presentació del pressupost del
Consorci del Parc Agrari per el 2004, es repassarà també la
memòria de l’any anterior i la proposta del Pla d’actuacions per
aquest proper bienni 2004-2005.
En resposta a algunes de les preocupacions que pagesos de
Gavà i Viladecans van manifestar en la darrera edició del Consell,
un dels temes a tractar serà la proposta per establir els paràme-
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tres de qualitat agronòmica per a la reutilització d’aigües depurades al Baix Llobregat. També es farà un resum de les Jornades
d’Agricultura periurbana dels dies 12, 13 i 14 de maig, organitzades per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració, entre
d’altres, del Parc Agrari i la Unió de Pagesos. La intenció és obrir
un petit debat sobre els reptes i estratègies dels espais agraris
periurbans. Per acabar, es farà la presentació de les properes jornades tècniques de fruticultura que el Parc Agrari realitzarà el
proper mes de setembre dins el programa LIFE.
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Obres de manteniment de camins
En aquests mesos de principi
d’any, la projecció i posterior
execució d’obres de manteniment de la zona agrícola ha
estat centrada bàsicament en
tres punts: la construcció del
muret del tram central del
camí de la Ribera, el condicionament del tram final del
mateix camí i el condicionament del camí del Pla.

Muret del camí de la
Ribera (Prat de
Llobregat)
En un tram central del camí, els
marges que limitaven amb el
canal manifestaven problemes
d’inestabilitat, amb presència
d’algunes esllavissades. Atès
que el canal feia la funció de
sosteniment d’aquest camí, es
va considerar necessari fer la
consolidació del marge del
canal mitjançant la construcció

d’un mur de contenció que
completava el que es va executar l’any passat.
El revestiment del canal ha
estat realitzat només per la
part que toca el camí, ja que el
costat oposat no presentava
problemes d’estabilitat. Amb
aquesta actuació s’ha volgut
aconseguir un doble objectiu:
consolidar el marge del canal i
potenciar la funció de sosteniment del vial. A més, també ha
estat possible eixamplar el
camí.
Les feines fetes són: un mur
de contenció de 98 metres de
llargada i 0,30 de gruix, amb
un alçat total de 1,90 metres,
que inclou una vorada de 30
cm d’alçada. El mur està fet de
formigó HA-25, amb taló i
puntera i amb la instal·lació
dels tubs de drenatge necessaris per tal de garantir un
correcte desguàs de l´aigua

El Muret ajudarà a consolidar el marge.

procedent de l’esplanada del
camí.
Aprofitant les tasques de
millora del camí, també s’han
col·locat senyals de trànsit i
refractàries al llarg del camí.
Aquesta obra s’ha fet durant
les tres primeres setmanes del
mes de febrer. L’execució de
l’obra ha anat a càrrec de les
empreses Trenchsalvic (excavació de terres) i Stachys, que ha
aixecat el muret.

milloren la xarxa de drenatge
que abans eren del tot insuficients.
Amb aquestes actuacions
s’ha recuperat l’amplada útil
original del camí, consolidant
els marges dels talussos de
sosteniment del vial, i millorant
els entroncaments amb el camí
de Can Pinques i el camí del
Sorral. Alhora es vol condicionar la capa de rodament per a
la pavimentació.

Condicionament del
tram final del Camí de
la Ribera (Prat de
Llobregat)

Condicionament del
Camí del Pla

El paviment del tram final del
camí de la Ribera, que va des
de l’entroncament del camí del
Cal Pinques fins el camí del
Sorral, estava en males condicions a causa del desgast del
paviment i les deficiències de
la xarxa d’eliminació d’aigües,
així com diverses irregularitats
en la definició de la rasant.
Aquest tram dóna accés directe a una explotació de ramat
oví, fet que evidencia encara
més els diversos problemes de
manteniment del viari.
La proposta consistí bàsicament en la consolidació dels
marges del camí, per tal de
recuperar l’amplada útil original que és, aproximadament,
de 4 metres, i evitar els efectes
del trànsit, tant de maquinària
com de bestiar.
Per aquest motiu es formà
un muret de contenció en
ambdós marges del camí, de
formigó HA-25, amb taló i
sense puntera.
En els dos murets s’han fet
les obertures necessàries per
tal de garantir el correcte drenatge de l’esplanada del camí.
D’altra banda, també s’han
col·locat nous conductes que

Durant el mes de març, s’han
dut a terme les actuacions per
al condicionament del camí del
Pla, camí que transcorre paral·lel a la A-2 i al canal de la
Infanta, entre el municipis de
Molins de Rei i Sant Feliu de
Llobregat.
Tot i que les actuacions d’arranjament d’aquest camí
estaven previstes en el Pla
d’Actuacions 2001-2003, des
dels Serveis Tècnics del Parc
Agrari es va acordar un ajornament de les actuacions, degut
al pas de vehicles pesants pel
camí com a conseqüència del
projecte d’ampliació de l’accés
i la rotonda al Polígon del Pla.
Dins de les actuacions previstes en els 2.700 metres de
camí que s’han arranjat hi ha
la neteja i anivellament de l’esplanada del vial amb el sanejament dels múltiples sots profunds que dificultaven la circulació, així com de la sorra.
Amb aquestes actuacions
s’ha previst condicionar el
camí fins a una amplada d’entre 4 i 5 metres, i també millorar el sistema de drenatge. Al
mateix temps s’ha previst la
reparació d’alguns cops de la
tanca que protegeix els camps
i el camí.
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Visites al
Parc Agrari
L’interès pel Parc Agrari continua creixent i això ho demostren les diferents
visites que s’han rebut aquest primer
trimestre.
El 8 de gener va visitar la finca de
Can Comas el senyor Ricard Estrada,
gerent del Consorci de l’Espai Rural
de Gallecs, qui va mostrar el seu interès pel programa pedagògic
“L’Ecosistema Agrari” que es desenvolupa a les instal·lacions del Parc. El
dia 6 de febrer es va rebre la visita del
President de la Cambra d’Agricultura
del GARD, acompanyat per tècnics de
la mateixa entitat i tècnics del Conseil
General du Gard. Tots ells van mostrar
un gran interès per la figura del Parc
Agrari i per les actuacions i línies de
gestió que es promouen des del
Consorci. En el marc de les Escoles i
Centres educatius, el 12 de febrer van
visitar el Parc Agrari estudiants de
l’Escola de Capacitació Agrària de
Solsona i el 3 de març, alumnes de
l’escola agrària de Manresa. Uns dies
més tard, el 6 de març varen ser estudiants de la facultat de Geografia de
Bellaterra els que, a més de visitar el
Parc Agrari, van realitzar diferents
enquestes a tècnics del mateix Parc i,
també es van entrevistar amb pagesos que tenen les seves explotacions
en el Parc. Finalment, el dia 10 de
març, varen visitar el Parc Agrari
alumnes de l’escola de jardineria i paisatgisme de Barcelona.
Ben aviat Can Comas estarà del tot
equipat i es podrà disposar d’aquest
centre per facilitar l’acolliment i la
informació adequada als visitants.

President i tècnics de la Cambra d'Agricultura del Gard.

Escola Agrària de Manresa.

Escola de Capacitació Agrària de Solsona.

L’12a Marxa ciclista finalitzarà de nou a Can Comas
Per segon any consecutiu, la marxa ciclista del Baix Llobregat que
organitza anualment el club COCOS i Comissions Obreres del
Baix Llobregat tindrà el seu final d’etapa a les instal·lacions de la
finca de Can Comas. A la marxa, que es farà el proper diumenge 9 de maig, s’espera que hi participin al voltant de 1.000 per-
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sones, i anirà des del pont del Diable, a Martorell, fins a les instal·lacions de Can Comas, amb un recorregut total de 30 km.
Els qui hi vulgueu participar us podeu posar en contacte
amb els tècnics del Parc agrari, que us adreçaran als organitzadors.
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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
• ADV de fruita del Baix Llobregat: 93 640 63 02
Entitats econòmiques:
• MERCABARNA: 93 335 53 00
• Coop. EUROHORTA: 93 597 08 05
• Coop. del Prat de Llobregat:
93 379 00 57 / 93 37 9 01 51
(Mercabarna): 93 263 09 72
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
93 662 21 47
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
93 373 01 15
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
93 262 03 58
• Coop. Agrícola de Viladecans: 93 658 01 94
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
93 640 01 80 / 93 640 00 18
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 93 335 29 67
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
93 656 00 58
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
93 666 09 86
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 93 668 14 92
Protecció civil i seguretat rural:
Ajuntaments:
• Castelldefels: 93 665 11 50
Policia local: 93 636 14 44
• Cornellà de Llobregat: 93 377 02 12
Policia local: 93 377 14 15
• El Papiol: 93 673 02 20
Policia local: 608 44 60 70
• El Prat de Llobregat: 93 379 00 50
Policia local: 93 478 72 72
• Gavà: 93 263 91 00
Policia local: 93 236 91 40
• L’Hospitalet de Llobregat: 93 402 94 00
Policia local: 93 337 53 53
• Molins de Rei: 93 680 33 40
Policia local: 93 668 88 66
• Pallejà: 93 663 00 00
Policia local: 608 49 32 32
• Sant Boi de Llobregat: 93 635 12 00
Policia local: 93 640 01 23
• Sant Feliu de Llobregat: 93 685 80 00
Policia local: 93 666 15 43
• Sant Joan Despí: 93 480 60 01
Policia local: 93 480 60 10
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 15 51
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 608 19 01 38
• Viladecans: 93 635 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Protecció Civil: 93 482 03 25
• Bombers: 085
• Creu Roja de Sant Boi: 93 652 13 11
• Policia Nacional: 091
• Guàrdia Civil: 062
• Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts: 93 656 67 61
• Mossos d’Esquadra: 93 300 91 91

Arriben les Fires: no hi faltis
Amb l’arribada de la primavera, també arriben les fires relacionades amb l’activitat agrícola. El consorci del Parc Agrari tindrà un
estand en cadascuna per tal d’informar i
assessorar els visitants. Les fires, cal recordar,
són un bon instrument per conèixer novetats,
ofertes i noves tendències de cada sector i
ajuden a la promoció i comercialització dels
productes.
Com cada any, aquesta primavera es donarà una nova edició de les fires següents:
51a Fira d’Espàrrecs de Gavà
Va néixer com un Concurs d’Exposició
d’Espàrrecs on els pagesos volien mostrar un
producte autòcton que només es produïa als
camps situats als terrenys sorrencs de Gavà.
- Mostra agrícola, industrial i gastronòmica.
- Exposició d’eines del camp i petita exposició ramadera.
- Mostra de Cuina.
- El tradicional concurs de lots espàrrecs i de
paneres artístiques, de llavors i de verdures
fresques. Organitzat per la Cooperativa
Agropecuària de Gavà.
Web: www.gavaciutat.net
Data: 29-30 d’abril i 1-2 de maig
Lloc: Gavà

46a Exposició Nacional de Roses
25a Fira Comercial Industrial del Baix
Llobregat
Indústria, comerç i serveis. Exposició de roses
Web: www.santfeliu.org
Data: 7-8-9 de maig
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
XXXIV Fira de Sant Isidre
Comerç i serveis, fruits del camp, automoció,
alimentació, entitats ciutadanes.
Concurs-Exposició de paneres de fruits del
camp.
Enguany hi haurà la presentació de la campanya “Els sabors de l’horta del Parc Agrari
del Baix Llobregat” corresponent a la temporada d’estiu, organitzada pel Consorci de
Turisme del Baix Llobregat i el Consorci del
Parc Agrari amb la col·laboració del Gremi
d’hostaleria i turisme Baix Llobregat Centre
Nord i el Gremi d’empresaris d’hostaleria de
Castelldefels, que organitzaran un tast amb
demostració de preparació i degustació de
plats cuinats amb productes de la temporada
del Parc Agrari.
Web: www.aj-viladecans.es
Data: 14-15-16 de maig
Lloc: Viladecans
XIXa Festa de la Cirera
Cireres i mostra de comerç local: s’organitzaran diferents actes relacionats amb aquest
fruit.
Web: www.santacolomadecervello.org/
cirera.htm
Data: 28-29-30 de maig
Lloc: Santa Coloma de Cervelló
XXII Festa de la cirera del Papiol
Oferta que s’exposa: cireres i mostra de
comerç local i d’artesania .
Web: www.elpapiol.diba.es
Data:
Lloc:

5-6 de juny
El Papiol

Ja tens tota la informació, no valen
excuses, no hi faltis!
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