infopark_09_def

20/11/01

13:23

Página 1

N

O

T

Í

C

I

E

S

D

E

L

Parc Agrari
de l

Baix

Llob regat

Novembre 2001 • Número 9

infopark_09_def

N

O

T

Í

20/11/01

C

I

E

S

D

13:23

E

Página 2

L

Parc Agrari
d el

B a i x

Ll o b regat

E D I T O R I A L

Sumari

Cinc anys de Parc Agrari

F

a cinc anys que el Parc Agrari del Baix
Llobregat va començar a caminar. Fou
l’any 1996 quan la Unió Europea va atorgar a la Diputació de Barcelona, al Consell
Comarcal del Baix Llobregat i a la Unió de
Pagesos de Catalunya, el programa LIFE.
Aquest programa va permetre finançar la posada en marxa d’unes propostes sorgides, fonamentalment, d’unes reivindicacions dels pagesos de la comarca.
Calia resoldre temes tan preocupants com
la seguretat rural, la qualitat de l’aigua, el
problema de les aus, etc., a la vegada que
posar fil a l’agulla per trobar mesures que
canviessin la tendència pessimista que en
aquells moments es detectava a les explotacions agràries.

La constitució del Consorci l’any 1998 va significar el compromís de les administracions locals
(Diputació, Consell Comarcal i Ajuntaments) i del
sector agrari representat per la Unió de Pagesos,
per dotar d’infrastructures i serveis els pagesos de
la vall baixa i el delta. L’objectiu era i és la salvaguarda d’un territori agrari i, per tant, de les seves
empreses, mitjançant el suport a les iniciatives
dels mateixos pagesos i de les seves cooperatives.
Avui, després de cinc anys, el Parc Agrari és
una realitat. Mirant enrere veiem feina feta: la
millora dels camins, el cos de vigilància, la construcció d’infrastructures per a la comercialització, la potenciació de serveis estratègics, la promoció de productes… Si mirem endavant encara veiem més feina per fer, i la farem amb la
col·laboració de tots.
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Benzinera al Parc Agrari
Gestionada per la Cooperativa Agrària Santboiana

L

a primera benzinera del
Parc Agrari començarà a
funcionar a prinicipis de
novembre i subministrarà gasoil, del tipus A i B, a tots els

pagesos de la zona. La benzinera compleix la normativa
vigent en matèria de ventilació i xarxes de sanejament
d’aigües hidrocarburades.

La instal·lació se
situa a La Marina
de Sant Boi del
Llobregat.
Aquesta unitat de
Jaume Ros, president de la cooperativa
subministrament
agrària.
per a consum
agrícola disposa
de dos dipòsits de 10.000 dels Horts per obtenir el gaslitres, un sortidor amb dues oil.
mànegues i una marquesina.
El president de la cooperatiLa cooperativa agrària de va agrícola comenta que la insSant Boi de Llobregat n’és la tal·lació representa tot un
propietària i, per tant, s’enca- canvi per als pagesos del parc:
rregarà de la seva explotació. “Fins ara, el pagès havia de
El president de la cooperativa, desplaçar-se una mica lluny
Jaume Ros, afirma que aquest per omplir el dipòsit i en canvi,
servei de subministrament té a partir de que la benzinera
la intenció d’abastir de com- comenci a funcionar, els hi
bustible tots els pagesos del resultarà molt més còmode i
Parc Agrari.
econòmic”.
Amb aquesta benzinera, es
La benzinera estarà oberta
dóna per tancat el període en els dies laborables durant els
el qual els pagesos havien de quals funcioni el magatzem de
desplaçar-se fins Sant Vicenç la cooperativa.

La benzinera està instal·lada al recinte exterior de la cooperativa.

El Rec Vell de Sant Vicenç
aprofita aigua de depuradora

L

a comunitat de regants de Rec
Vell del Parc Agrari porta quatre mesos aprofitant l’aigua
de la depuradora de Sant Feliu per
regar els seus terrenys. Mitjançant
la recuperació d’aigua de l’antiga
instal·lació de l’Entitat Metropolitana de Sanejament (EMSSA), la
comunitat pot gaudir en aquests
moments d’una instal·lació que
connecta l’aigua de la depuradora
amb els seus camps.
Així, s’aprofiten 50 litres d’aigua
per segon amb l’objectiu de regar
una superfície inicial de 30 hectàrees. El Parc Agrari s’ha fet ressò de
les demandes de Rec Vell i ha ajudat a enllestir aquest projecte.

Amb una inversió de 15 milions de
pessetses, s’han instal·lat una
bomba d’impulsió submergida de
22 kw, un grup electrògen de 50
kw i la resta de l’obra civil necessària per al seu correcte funcionament.
La comunitat de regants es fa
càrrec del combustible i del control
per el bon funcionament. La nova
instal·lació d’aigua reciclada ha
funcionat durant tot l’estiu 12
hores diàries.
Gràcies a aquesta instal·lació es
dóna pas a una obra que ja estava dissenyada però que esperava
una subvenció per al seu funcionament.

3

Jaume Pujades, president de la comunitat de
regants
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Els camins i tanques
d’El Pla, enllestits
S’han instal·lat 1.672 metres de valla

E

l projecte de “Millora de
la seguretat i de vials de
les zones agrícoles d’”El
Pla” va finalitzar les obres
aquest 31 de juliol, després
de quatre mesos de treball.
L’import total de la infrastructura s’eleva a 25.151.120
milions de pessetes.
L’objecte de les obres era
l’arranjament de certs camins
dels termes municipals de
Molins de Rei i Sant Feliu. El
projecte es va adjudicar a
l’empresa Building Factory
S.A el 20 de desembre del
1999 i aquests són els resultats.
Situat al terme municipal
de Molins de Rei, l’arranjament dels camins de Bonet
va consistir, bàsicament, en
la modificació de part del seu
traçat, la consolidació de l’esplanada i la pavimentació.
Per altra banda, el camí del
Terme, a Sant Feliu, les operacions efectuades d’arranjament van ser les excavacions
de terra per a la millora de la
rasant, la formació d’una

petita riostra de formigó al
llarg del tram més estret del
camí i la seva pavimentació.
Així mateix, es va substituir
una obra de fàbrica que hi
havia al final del camí i es va
instal·lar una barana de protecció, de fusta, al llarg de tot
el traçat.
Per tal de protegir les produccions agrícoles de les parcel·les ubicades en el terme
municipal de Molins de Rei,
es van instal·lar, també,
1.672 metres de valla. Per a
possibilitar l’accés de cada
propietari a la seva finca, es
van col·locar portes i accessos a l’entrada de les
parcel·les agrícoles per a les
companyies i entitats que
tenen servituds en aquests
terrenys.
Finalment, es van col·locar
cinc barreres per tal de poder
tancar el polígon agrícola
durant la nit. Així, s’impedeix
l’accés nocturn motoritzat,
tant pel que fa als túnels que
travessen l’autopista com per
la resta d’accessos viaris.

Un viaducte per l’AVE

L

’AVE creuarà una part
del Parc Agrari del Baix
Llobregat mitjançant
un viaducte. Aquest fet
suposa el reconeixement
per part del ministeri de
foment de la importància de
tractar el Parc Agrari com
un territori que cal respectar. Esperem que serveixi de

precedent per a futures
infrastructures. El conveni
que estableix el traçat definitiu del Tren d’Alta
Velocitat al seu pas pel Baix
Llobregat es va aprovar el
10 d’octubre. Queda pendent, però, concretar el
ramal que va a l’aeroport
d’El Prat de Llobregat.

4

La millora dels camins de Bonet a Molins de Rei i del Terme a
Sant Feliu va finalitzar el 31 de juliolE

La barana de protecció respecta l’entorn natural

Amb les tanques es protegeixen les parcel·les de fruiters
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Experimentació del
control del riquer
de la carxofera

E

ntre els mesos de desembre de 2000 i març de
2001 s’ha realitzat la primera campanya de l’experimentació del control del riquer
de la carxofera que realitzen
les Agrupacions de Defensa
Vegetal Delta del Llobregat i
Baix Llobregat. Aquest projecte ha comptat amb el suport
econòmic del Consorci del
Parc Agrari d’acord amb el pla
de treball específic que desenvolupa el conveni marc signat
entre el Consorci i les esmentades ADVs.
L’objectiu és estudiar la
relació entre les eclosions dels

ous i, per tant, el naixement
de les larves i les condicions
ambientals per tal de conèixer els moments idonis per a
realitzar els tractaments fitosanitaris i evitar-ne d’innecessaris.
Les conclusions, però, no es
podran tenir fins passades
com a mínim dues campanyes de la carxofa. Enguany,
com a detall, s’ha pogut
observar una diferència de les
dates d’eclosió dels ous entre
els camps propers al riu, que
es van produir entre la segona setmana de gener i la primera de març, i els camps

El Consorci ha donat suport a les ADV del Delta i del Baix
Llobregat

més allunyats del riu, que van
començar a eclosionar una
setmana més tard i van aca-

bar encara dues setmanes
més tard respecte l’altra
zona.

Solucions als plàstics
agrícoles
Tècnics del Consorci visiten dues cooperatives
hortícoles a València.

D

iversos tècnics del
Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat i
representants de pagesos de
la zona hortícola del Maresme
van visitar dues cooperatives
agrícoles dedicades a la producció hortícola de l’albufera
de València el 3 de juliol.
Aquesta visita coincidia amb
l’obertura per part de La
Generalitat Valenciana d’una
línia
d’ajuts
per
a
Cooperatives agrícoles ubicades al Parc de l’Albufera, dirigits a l’adquisició de màquines
premsadores de plàstic. La
Generalitat de València subvenciona al 100 per cent la
infrastructura. La capacitat

Visita a les cooperatives hortícoles de l’Albufera de València

5

d’aquestes màquines és de
10.000 kg/any (premsadora
manual) i els 30.000 kg/any
(premsadora automàtica).
El plàstic premsat s’emmagatzema fins a la seva recollida
per l’empresa que el recicla.
L’objectiu des del Parc Agrari és
aconseguir un ordre d’ajuts per
part del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de
Catalunya per a l’adquisició
d’una màquina premsadora.
El Consorci del Parc Agrari
analitza la producció de plàstics d’hivernacle i pretén solucionar la dificultat d’eliminar
els plàstics obtinguts per
determinades pràctiques agrícoles.
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A les portes
d’una nova Fira
Entrevista al Secretari del Consell Regulador
del Pollastre i Capó del Prat, Antoni Palma

C

oneixedor al detall del
sector de l’aviram,
Antoni Palma ha sigut
durant 13 anys director de la
Fira Avícola. En l’actualitat, a
més, assessora i ajuda l’ajuntament del Prat del Llobregat en
tots aquells temes relacionats
amb el pollastre.
Els propers 15, 16 i 17 de
desembre se celebrarà la
Fira Avícola a Barcelona.
Quines seran les novetats
d’aquesta nova edició?
Aquesta fira té molta acceptació i funciona molt bé tot i que
s’ha de dir que acostuma a
repetir els seus esquemes tots
els anys. Per tant, aquest any
no presentem tampoc moltes
novetats. El producte ja està
fixat i no hi ha variacions.
Precisament el punt fort d’aquest producte és que es manté
intacte amb el pas del temps. És

Cartell de la
XXVIII edició de la Fira

el pollastre d’abans criat com
s’ha criat tota la vida. El punt
fort de la fira consisteix a mostrar que el pollastre continua
igual. Podríem dir que és una
fira de continuació.
Com es pot valorar l’experiència de la fira amb la posterior comercialització del
producte?
El fet que la fira es realitzi una
setmana abans del Nadal
influeix directament en el
volum de vendes. És una festa
que condiciona les dates de la
fira. A més, s’ha de tenir en
compte que el fet de poder
tenir el pollastre del Prat com
un àpat de Nadal és una tradició que existeix des dels anys
30. La fira, en els seus orígens,
el 1941, ja va tenir una ubicació en el calendari que es relaciona amb el producte.
Actualment, els pollastres que
es mostren durant la
fira són els millors
exemplars de l’any,
tenen entre 9 i 12
mesos. El cicle d’aquest
producte finalitza pel
Nadal, moment en el
qual els pollastres estan
en el seu punt àlgid.
És una fira propera al
públic en general?
Quina és l’assistència?
Bé, per saber l’assistència
sempre s’utilitza l’estimació, perquè com que és
una fira gratuïta, no hi ha
manera de comptabilitzar
la gent que arriba. Però
s’ha demostrat durant els
darrers cinc anys que és
una fira molt popular. El seu

6

radi d’acció és gairebé tota l’àrea metropolitana i té un
carácter tradicional. L’origen
de la fira és molt agrícola, molt
de camp, una festa de pagès.
Així, una fira d’aquestes característiques que es realitza a
tres quilòmetres de la Plaça
Catalunya de Barcelona fa que
la gent, encuriosida, vulgui
veure els animals. És una fira
molt entranyable.
Diríeu que el vostre producte és d’estacionalitat nadalenca?
Aquest és un producte que tradicionalment s’ha associat al
Nadal. De fet, el pla de màrqueting del 2000 i del 2001,
que vam fer en col·laboració
amb el Parc Agrari, pretén trencar l’estacionalitat del pollastre,
una estacionalitat que està
molt dirigida cap al darrer trimestre de l’any. La intenció és
introduir el producte en mercats que el permetin tenir amb
més presència durant tot l’any
a les llars i restaurants catalanes. Però, és absolutament cert
que més del 50 per cent de les
vendes de l’any es fan pel
Nadal. Que un sector pugui
vendre aquest percentatge en
menys d’una setmana, vol dir
que és un producte estacional.
Amb el pla de màrqueting i els
treballs del Consell es pretén
trencar aquesta temporalitat
de venda.
Durant aquest any, es
podria dir que s’ha aconseguit l’objectiu d’aquest pla
de màrqueting?
Estem en el camí d’aconseguirho. Evidentment, aquestes

Antoni Palma

coses són lentes. Nosaltres no
podem canviar en dos dies una
circumstància que s’ha produït
durant molts anys. Des del
1999, moment en el qual vam
començar a treballar seriosament en aquest tema, les vendes no estacionals van augmentar en un 400 per cent.
Tot i així, encara continuem
amb problemes de rendabilitat, és a dir, que la gent es
guanyi bé la vida durant tot
l’any. Però s’ha d’afirmar que,
evidentment, aquest producte
sempre tindrà un punt àlgid,
que serà el Nadal.
Quin és el posicionament
del Pollastre del Prat en el
mercat?
El mercat del pollastre és complicat i molt complex. L’animal
que no està alimentat correctament acostuma, el de gran
consum, tenir uns 40 dies quan
arriba als consumidors. Però, el
nostre pollastre no el podem
sacrificar per normativa abans
dels 100 dies, és a dir, que és
un animal adult. Els nostres
pollets és impossible menjar-los
amb 40 dies perquè són només
ossos. Els hi respectem el cicle
vital, ja que els de gran consum
es passen el 90 per cent del
temps de la seva vida menjant.
El nostre posicinament, per
tant, seria el d’oferir un producte de qualitat, amb garantia, amb la seguretat.
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El Consorci aprova
nous convenis
de col·laboració amb
diverses entitats agràries

E

l Consorci del Parc Agrari
va aprovar el pla de treball per l’any 2001 amb
l’Associació de Pagesos de
Papiol el 6 de juny. El
Consorci aportarà la quantitat
total d’1.160.000 pta. destinades a cobrir parcialment les
despeses derivades de l’organització de la Festa de la
Cirera d’enguany.
Aquest pla de treball és
fruit del conveni marc de
col·laboració amb l’esmentada associació agrària, amb la
intenció de promoure l’activitat agrària en el marc d’actuació del parc i, en concret,
l’establiment de mecanismes
que permetin la promoció, la
normalització i comercialització de productes agraris de la
zona.
L’Associació de Pagesos del
Papiol és una entitat sense
ànims de lucre integrada per
agricultors del Papiol que desenvolupa activitats de promo-

ció i interès general per a la
pagesia del municipi.

Producció integrada
El Consorci del Parc Agrari va
aprovar el pla de treball per
aquest any amb l’Associació
de productors de fruita dolça
de producció integrada el 6 de
juny. El Consorci aportarà
2.284.000 pta. perquè aquesta entitat pugui desenvolupar
certes prioritats com ara un
assessorament tècnic, anàlisis
de terres o microscopis binoculars entre d’altres punts.
Aquest pla de treball, que
es va signar el 6 de juny, és
fruit del conveni marc de
col·laboració subscrit amb el
Consorci del Parc Agrari, en
el qual es preveu l’establiment de plans de treball destinats a concretar la col·laboració.
L’Associació de productors
de fruita dolça de producció

El president de la Cooperativa Agrícola d’El Prat, el president del
Consell Regulador de Pollastre i Capó d’El Prat i el president del
Consorci. La tanca protegirà els camps de conreu.

integrada està constituïda per
fructicultors amb l’objectiu de
compartir estructures i serveis
necessaris per a desenvolupar
la producció integrada.

Nous plans de treball
La
Indicació
Geogràfica
Protegida [IGP] Pollastre i
Capó del Prat ha establert un
pla de treball per l’any 2001
amb el Consorci del Parc
Agrari. D’aquesta forma, la
IGP ha rebut 6 milion de pta.
perquè pugui dur a terme la
segona fase del Pla de comunicació i la 28ena Fira Avícola
del Prat.
Prèviament, el Consorci del
Parc havia signat un conveni
marc de col·laboració amb el
Consell Regulador de la IGP
esmentada.
El Consell Regulador té com
a funcions la preservació de la
raça del Prat, així com la difusió i promoció de pollastres
criats segons les normes de la
IGP.
Per altra banda, el Consorci
del Parc Agrari també va
aprovar un pla de treball
anual amb la Cooperativa
Agrària Santboiana SCCL. Les
entitats han arribat a aquest
acord per tal de proveir la

El President del Consorci amb els representants de les cooperatives i associacions

7

cooperativa d’un tractor de
90 CV, d’un remolc amb
rampa hidràulica i d’una
màquina retrocargadora. Així,
la cooperativa ha prioritzat
per aquest any la maquinària
per la distribució de matèria
orgànica als camps dels seus
associats. La quantitat total
que el consorci del parc aporta ascedendeix a 7.500.000
pta.
La Cooperativa agrària de
Sant Boi havia signat el conveni marc de col·laboració el 29
de juliol del 1999.
Alhora, la cooperativa
“Agrícola de Sant Vicenç dels
Horts, SCCL” i el Consorci del
Parc Agrari van aprovar un pla
de treball el 5 de juny destinat
a millorar la porta d’entrada al
magatzem de la cooperativa i
la construcció d’un moll de
càrrega i descàrrega. Per dur a
terme aquests punts, el
Consorci del Parc va destinar
4.790.000 pta.
La cooperativa “Agrícola del
Prat SCCL” també va poder
signar un pla de treball amb el
Consorci del Parc Agrari el 5
de juny. Amb aquesta signatura, es donava llum verda als
2.026.000 pta. per aconseguir
una cambra frigorífica i una
bàscula.
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Sistema
de detecció de
pas de vehicles
Nous controls
per prevenir robatoris

E

l Parc Agrari ja té un sistema de detecció de pas
de vehicles (bàcul) per
tal de prevenir els possibles
furts i robatoris a la zona
agrícola. La presentació del
bàcul es va dur a terme el 30
de juliol. Aquest sistema de
control d’accés de vehicles
s’alimenta a través d’un
panell solar fotovoltaic.
Segons el cap de seguretat i
vigilància del parc, Josep
Maria Esteban, el bàcul s’ubica en un dels llocs amb més
robatoris. Aquest sistema de
vigilància incorpora un mètode d’autoprotecció de tal
forma que si es manipula
amb força es comunica via
satèl·lit GSM al telèfon d’incidències.
El nou bàcul farà les connexions i desconnexions mitjançant un comandament a
distància. Cada patrulla en
disposarà d’un, així com la
Policia Local del municipi. La
connexió s’establirà principalment durant les hores
d’absència o menys moviment de l’activitat agrària, ja
sigui en dies laborables, festius, nits i caps de setmana.
Durant aquest període
d’absència, des del mateix
telèfon s’acceptarà la trucada
podent escoltar les veus,
sorolls, etc. que es produeixin
al costat del sistema de
detecció mitjançant micròfon.

Robatoris frustats
El servei de vigilància del Parc
Agrari va aconseguir evitar el
robatori de dos caixes de
tomàquets i una de cebes en
el camí de Llanassos, en el
terme
municipal
de
Viladecans. El servei de guarderia va rebre una trucada al
telèfon d’urgències informant de la possibilitat que
s’estigués efectuant un furt.
D’aquesta forma, els guardes
es van presentar en el lloc
dels fets i van trobar el pressumpte infractor amb el
material agrícola. Com que
no es va trobar el propietari,
el producte es va donar al
Casal d’Avis de Sant Boi.
Tres mesos abans, el servei
de vigilància del parc va
aconseguir evitar el robatori
de 400 quilos de patates al
municipi del Papiol el 9 de
juliol. El material robat s’amagava dins del maleter i
dels seients d’un vehicle. Els
guardes del parc van poder
retornar la totalitat del producte hortícola al seu propietari.
Segons la comunicació
d’incidència del robatori, els
detinguts van afirmar que
“no sabien res del contingut
del maleter i que havien sostret el vehicle la nit anterior
als fets”. Els guardes del parc
van trobar un dels delinqüents a l’interior del cotxe,

8

El bàcul instal·lat per la prevenció de robatoris.

El servei de vigilància és dels més apreciats entre els pagesos
del parc
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Al centre del grup, Josep Maria Esteban, cap de seguretat i vigilància del parc, dóna referències
tècniques a Pere Dorca regidor de Sant Boi i a membres de la policia local de Sant Boi i de l'empresa
instal·ladora

adormit en el seient del copilot, amb símptomes d’embriaguesa.
El cap de seguretat i vigilància del parc explica que l’objectiu principal del servei és
tornar el producte sostret al
seu propietari, “tot i que, com
és evident, no sempre es pot
aconseguir i, en aquests casos,
fem donació del producte a
llocs de beneficiència”. En
total, durant els mesos de
juliol, agost i setembre

detectar els abocaments
indiscriminats que perjudiquen la zona agrària.
Quan es detecta un abocament, apareix tot un procés que s’inicia per tal de
controlar-lo, a
curt termini,

s’han comptabilitzat 15 robatoris.

Lluita diària contra els
abocaments
Cada dia, el cos de seguretat
i vigilància del Parc Agrari ha
d’organitzar-se, no només
per prevenir els possibles
robatoris i furts que es
puguin produir sinó també
per controlar i

però sobretot per prevenirlos en properes ocasions.
Així, aquest procés s’inicia
amb la mateixa detecció de
l’abocament. Un cop que se
l’ha localitzat, el guarda particular de vigilància realitza
una inspecció ocular i elabora un recull de mostres que
s’envia a la Diputació de
Barcelona.
El cap de Seguretat i
Vigilància explica que, un
cop recollides les mostres,
des d’aquest departament,
es treballa en la realització
d’un informe tècnic de
comunicació que s’adreça als
ajuntaments afectats.
Segons dades facilitades per
aquest departament, el Parc
Agrari ha sofert abocaments
de tot tipus que inclouen
materials tan diversos com ara
les rodes de pneumàtic, material de telefonia mòbil, runes o
mobles. L’agost va esdevenir el
mes amb més incidències,
amb un total de 32 abocaments.

El Servei de
Vigilància recull proves fotogràfiques de
les incidències que
es produeixen en
l’àmbit del Parc.

9
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Característiques
de les aigües de reg
del Parc Agrari

D

es del mes de febrer de
l’any 2000 el Consorci
del Parc Agrari realitza
un seguiment qualitatiu de les
aigües de reg. Mensualment es
fa un mostreig de 17 punts
corresponents a aigües superficials: Canal de la Infanta, Canal
de la Dreta, Corredores del
delta occidental i EDAR (depuradora) de Sant Feliu que abasta el reg vell de Sant Vicenç
dels Horts. Semestralment es
mostregen 24 pous.
L’objectiu és conèixer i
seguir l’evolució de la qualitat
agronòmica de les aigües que
s’utilitzen per al reg en el Parc
Agrari. Per a fer el seguiment
s’analitzen una vegada l’any 27
paràmetres de cada mostra.
Trimestralment a les aigües
superficials i semestralment a
les subterrànies, s’analitzen els
principals paràmetres que
determinen la qualitat agronòmica. Mensualment en les
superficials, es mesura la conductivitat per observar els possibles desviaments de les analítiques més complertes.
Els resultats de cada canal
o zona de reg es trameten
mensualment a les cooperati-

ves, entitats agràries i ajuntaments del sector corresponent per tal que disposin d’aquesta informació. Amb 20
mesos de funcionament del
programa, en aquest butlletí
es presenta un resum amb les
conclusions més evidents.
Les dades obtingudes no
constitueixen un seguiment
exhaustiu, sinó que permeten conèixer la tendència
general. En el cas de les
aigües
superficials,
pot
haver-hi variacions d’un dia
per l’altre.
D’entrada s’ha de destacar com a característica principal l’elevada salinitat, molt
associada a la presència de
clorurs i sodi. Tot i així, la
determinació del TAS ajustat
no indica l’aparició de problemes d’estructura i permeabilitat en sòls regats amb
aigües superficials, mentre
que sí es preveuen problemes
en els pous més salinitzats.
Sintèticament es pot fer
una avaluació global dels
paràmetres més rellevants de
cadascuna de les aigües pel
que fa a les possibles limitacions agronòmiques.

Cal tenir en compte que
aquesta avaluació correspon
a dades mitjanes i per tant
pot haver-hi diferències entre
alguns dels punts de mostreig de cada canal el mateix
dia o en dies diferents.
Sens dubte la salinitat
total mesurada amb la conductivitat elèctrica (Ce) és el
principal factor limitant de
les aigües de reg del Parc
Agrari. Una salinitat elevada
afecta el desenvolupament
de les plantes i la seva productivitat. L’afectació és

menor en la mesura que el
sòl és més permeable, per
això els sòls sorrencs toleren
millor la salinitat. Tot i així no
s’haurien de superar en cap
cas els 3.000mS de Ce.
Aquesta xifra se supera amb
freqüència a l’aigua de
l’EDAR de Sant Feliu i en
alguns pous del delta.
La salinitat de les aigües
superficials varia en funció de
la del riu, i la d’aquest en
funció del règim de pluges a
la seva conca. Així, tot i que
el darrer any ha estat molt

SUPERFÍCIES (Ha) DE REG DEL DELTA I VALL BAIXA. 2001
Canal de la Dreta
Canal de la Infanta (inclòs el Papiol)
Pous vall baixa
Rec vell de Sant Vicenç
Pous Delta
Corredores Delta
Altres

1306
442
47
30
551
573
11

Font: Consorci del Parc Agrari

QUALITAT AGRONÒMICA
Canal de la Dreta

EDAR Murtra

Conductivitat elèctrica

Mitja

Clorurs

Mitja

Sulfats
Sodi
Bor

Mitja/bona
Bona

TAS ajustat

Corredores delta occ.

Canal de la Infanta

EDAR Sant Feliu

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja/dolenta*

Mitja

Mitja/dolenta

Mitja

Mitja

Bona

Bona

Bona/mitja

Bona/mitja

Bona

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja

Mitja

Bona

Mitja/bona

Mitja

Mitja

*La doble avaluació indica que hi ha dades de les dues qualitats en dates diferents
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QUADRE COMPARATIU DE LA TENDÈNCIA DE LA SALINITAT DE LES AIGÜES
SUPERFICIALS DES DEL FEBRER DE 2000 FINS L’AGOST DE 2001
Ce (mS) 4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
er00
Ma
rç00
Abr
il-0
0
Ma
ig00
Jun
y-0
0
Jul
iol00
Ago
st0
Set
0
em
bre
-00
Oct
ubr
e-0
Nov
0
em
bre
-00
Des
em
bre
-00
Gen
er01
Feb
rer01
Ma
rç01
Abr
il-0
1
Ma
ig01
Jun
y-0
1
Jul
iol01
Ago
st01
Set
em
bre
-01

0
Feb
r

sec al Parc Agrari, a la conca
alta del riu ha plogut molt i
l’aigua del riu ha tingut una
relativa bona qualitat. Les
aigües dels canals i depuradores venen del riu (excepte
una part del canal de la
Infanta). L’ús de l’aigua per a
la indústria i la població
incrementa la salinitat, per
això les aigües depurades
tenen uns nivells més alts,
baixant el mes d’agost per
causa de les vacances en l’activitat industrial.
L’increment de salinitat
del juny i juliol de 2000 va ser
motivat per la trencada del
col·lector de salmorres en
diferents punts per l’aiguat
del juny. Tot i que el mostreig
es va fer una vegada reparat,
els efectes es van perllongar
encara algunes setmanes.
Cal fer notar que en la
zona de corredores, a
Castelldefels,
Gavà
i
Viladecans, la salinitat és
molt variable. L’abastament

Canal de la Dreta
(Sant Boi-La Bomba)

d’aigua es fa a partir de
l’EDAR de la Murtra, però
aquesta aigua entra en contacte amb l’aqüífer superficial i es barreja. En general la
salinitat augmenta en les
zones més properes al mar.
Per això l’avaluació conjunta

Canal de la Infanta
(Sant Joan Despí)

EDAR Sant Feliu

dels vuit punts de mostreig
de corredores dóna un resultat més dolent que la de
l’EDAR de la Murtra.
Pel que fa als pous,
també la salinitat esdevé el
principal problema, tot i que
hi ha diferències segons la

11

Corredores
(EDAR Murtra)

zona. Els més afectats se
situen a la part alta de les
zones agrícoles de Sant Boi,
Viladecans,
Gavà
i
Castelldefels. En alguns
indrets s’hi afegeix una elevada duresa de l’aigua i presència de bor.
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El consorci de l’espai rural
de Gallecs elabora
un pla de gestió agrícola
sostenible
El Consorci de l’Espai Rural de Gallecs gestiona 500 ha

E

l Consorci de l’Espai Rural
de Gallecs elabora un Pla
de gestió agrícola sostenible que ha de respondre al
concepte de contracte i el
territori que planteja el Llibre
Blanc de l’Agricultura. Així, els
pagesos de la zona pretenen
dur a terme les bones pràctiques agràries, ubicar el seu
conreu en l’espai de la producció integrada i diversificar el
producte per tal de no estancar-se només en el cereal.
El gerent del Consorci,
Ricard Estrada, explica que
volen introduir més varietat de
conreus d’alt valor econòmic,
com ara la mongeta del ganxet o les hortalisses en general. Estrada afirma que un cop

que el Pla de gestió estigui
enllestit, els diferents sectors
que conformen Gallecs, així
com els pagesos de la zona,
hauran de reunir-se per desenvolupar més el tema de la
comercialització. “Pretenem
crear una marca de qualitat
del producte que identifiqui
els conreus de Gallecs”–diu
Estrada.
La ramaderia d’aviram serà
també un dels nous productes
que s’introduirà en aquest
espai rural del Vallès Oriental.
El gerent del Consorci explica
que és una ramaderia d’alt
valor afegit pensat per l’àpat
de Nadal “que es pot vendre
en petita producció, al detall i
en comerç específic”.

Amb
aquesta
nova
embranzida, Gallecs vol mantenir i potenciar l’activitat agrícola, forestal, ecològica, cultural i de patrimoni arquitectònic que caracteritza aquest
espai rural. De fet, la zona
encara està catalogada com a
zona de sòl urbanitzable no
programat i és propietat de
l’Insitut Català del Sòl (Incasòl)
des del 1980.

Suport del ajuntaments
L’ajuntament de Mollet del
Vallès va protagonitzar un dels
intents amb més fonament
per evitar que s’urbanitzés
Gallecs. Aquesta institució va
declarar el paratge com a parc

Primera iniciativa legislativa
popular a València per crear
un espai similar al Parc Agrari

L

a Plataforma per un cinturó d’horta ha
fet la primera iniciativa legislativa
popular (ILP) en defensa del patrimoni
ecològic i paisatgístic de l’àrea metropolitana de València. La comissió per l’Horta,
promotora de la ILP, ha aconseguit recollir
118.000 signatures que ha presentat a les
corts valencianes. D’aquesta forma, es pretén obrir un debat entorn a la proposta de
llei que la comissió elabora des de fa un
any per tal de mantenir l’agricultura de la
zona.
Un membre de la comissió promotora,
Josep Lluís Miralles, afirma que han aconseguit més de les 50.000 signatures necessàries per tal d’elaborar la proposta de llei.

“Des del 18 de febrer al 19 de
juny hem arreplegat 118.000 firmes –afima Miralles– la majoria
de les quals provenen de l‘àrea metropolitana. Per tant, en representa aproximadament un 10 per cent del cens electoral”.
La plataforma invita tot tipus d’associacions, persones independents, partits polítics i sindicats a formar-ne part. La Unió de
Llauradors i Ramaders del País Valencià ara
ja fa uns anys que recolza aquest projecte.
En concret, els objectius del sindicat agrari
són els de rendibilitzar i productivitzar
l’horta valenciana. “Per aquesta raó, ara fa
sis mesos vam anar a visitar el Parc Agrari
per aprendre i conèixer d’aquesta expe-
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natural i va requalificar el
terreny com a sòl rústic el
1998.
El Consorci de l’Espai
Rural de Gallecs ocupa 500
hectàrees i està format pels
ajuntaments de Mollet i
Parets del Vallès. En un inici,
el franquisme dels anys 70 va
dur a terme l’expropiació de
les 1.472 hectàrees de
terrenys
que
formaven
aquest paratge amb la intenció de construir-hi una ciutat
satel·lit
capaç
d’acollir
132.000 persones. Però després de la caiguda del règim,
les terres segueixen ocupades
per uns 45 pagesos que fins
ara s’han dedicat al cultiu del
cereal.

riència”, diu un membre
de la Unió de Llauradors,
Joan Ramon Peris. Alhora,
Peris explica que el sindicat
agrari pretén revifar la zona
mitjançant programes d’evolució d’un producte convencional a un altre més integrat
o ecològic.
El govern valencià, però, es
nega a debatre aquesta proposta de llei. D’una forma que
Miralles ha qualificat com “d’antidemocràtica”, la portaveu del govern, Alicia de
Miguel, va afirmar als mitjans de comunicació que la ILP serà rebutjada a les corts
valencianes sense discussió.
Miralles va afirmar públicament que “el
govern valencià ha menyspreat la voluntat
de 118.000 valencians”. Davant d’aquesta
primera negativa de l’administració, la
comissió promotora ha de valorar i definir
l’estratègia que ha de regir l’actuació de la
plataforma.
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El Consell Comarcal edita
un llibre de la història de
l’agricultura al Baix Llobregat

L

’agricultura en la transformació de la comarca és el
cinquè número que el
Consell Comarcal del Baix
Llobregat edita de la col·lecció
“Descobrim el Baix Llobregat”.
L’objetiu és doanr a conèixer els
valors patrimonials i socials de
la comarca. Així, el 17 d’octubre es va fer l’acte de presentació d’aquesta obra que ha escrit
Jordi Pomés, professor d’història contemporània de la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
Aquesta publicació intenta
adreçar-se a les escoles i facilitar informació sintètica als ciutadans de la comarca d’una

El públic assistent a l’acte

realitat i un procés històric que
han determinat, en bona par,
la fesomia del Baix Llobregat.
D’aquesta forma, l’autor vol
contribuir a recuperar una part
important de la memòria històrica de la comarca, recordar la
gent que va fer possible la
transformació econòmica i
territorial del Baix Llobregat i
donar a conèixer el patrimoni
agrícola actual.
El Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha comptat amb el
suport del Consorci del Parc
Agrari per a publicar aquesta
“panoràmica històrica de l’agricultura al Baix Llobregat del
segle XVIII al XX”. Període,

aquest, en el qual es va produir
de forma interrelacionada i
progressiva la transformació de
l’agricultura, el territori i la
societat. Aquesta transformació s’explica amb els canvis de
cultius, la implantació de regadius, les crisis agrícoles i el pas
a una agricultura periurbana.
L’agricultura
del
Baix
Llobregat ha estat un cas singular respecte a altres agricultures del nostre país. Els
terrenys agraris de la comarca
s’han beneficiat de la seva
situació estratègica immillorable: el clima, l’orografia, el riu,
la proximitat a la gran
Barcelona de la qual ha estat

D’esquerra a dreta, Jordi Pomés, autor del llibre,
José Luis Morlanes, president del Consell Comarcal, i
Ramon Terricabres, gerent del Consorci.

abastadora d’aliments… Amb
el temps, però, molts d’aquests punts forts s’han convertit en les principals amenaces per a la supervivència,
sobretot a partir de la segona
meitat del darrer segle: l’expansió urbana per terrenys
planers, la necessitat de grans i
nombroses infrastructures, l’arribada d’una competència
d’origen allunyat, etc.
Els canvis produïts en els
darrers tres segles no s’aturen i
la dinàmica agrícola i del territori porta a la revalorització de
l’espai agrari en el context
metropolità, en el marc de la
recerca d’un territori equilibrat i
de qualitat mediambiental. La
creació del Parc Agrari del Baix
Llobregat està en aquesta línia.
L’agricultura en la transformació de la comarca recull aquesta dinàmica i destaca el paper
de les zones agrícoles de la
comarca en iniciar-se el segle
XXI.

El Parc Agrari ha
produït un vídeo
divulgatiu en el qual es
mostren les principals
tasques que
desenvolupa el Consorci.
Els interessats en
obtenir-lo poden
adreçar-se a l’oficina
del Parc Agrari,
al Consell Comarcal
del Baix Llobregat,
telèfon 93 685 24 00.
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Nou programa
de l’itinerari pedagògic

L

es obres previstes d’ampliació del cinturó litoral a Sant
Joan Despí han motivat que
pel curs escolar 2001-02 el programa pedagògic del Parc
Agrari es faci a la finca de Can
Comas i el seu entorn. Durant
anys anteriors, el curs es desenvolupava en la zona agrícola
d’aquest municipi. El canvi de
localització ha comportat
també l’adaptació del programa pedagògic “L’ecosistema
agrari” al nou entorn.
Amb aquesta activitat, els
alumnes del cicle superior de
primària, d’entre
10 a 11 anys, de
les escoles dels
municipis del
Parc Agrari fan
una aproximació a les plantes cultivades,
al treball dels
pagesos i l’espai
agrari.
L’activitat es
duu a terme

durant tot un matí. Dies abans,
a l’escola es projecte el vídeo
del Parc Agrari “L’agricultura a
prop teu” que els introdueix en
el tema i treballen unes fitxes de
caràcter general. Cada any més
de 1.100 alumnes segueixen
aquest programa.
El dia de la sortida, els estudiants inicien l’activitat en grups
de mitja classe. Així, són conduïts per un guia amb el que
realitzen exercicis d’observació
de plantes, de formes de cultiu,
etc. En unes parcel.les adients
són atesos per un pagès amb el
que comenten diverses qüestions relacionades amb el seu
treball i realitzen petites feines
(plantar, escatar,..). També fan
un recorregut per l’entorn fent
exercicis d’interpretació del paisatge, observació del riu i dels
canals, etc. Ja de tornada a l’escola complementen l’activitat
amb unes fitxes que treballen
l’alimentació i la dieta equilibrada en base als productes de la
terra.

Aprovat el projecte
per la reforma
de Can Comas

Alumnes iniciant una pràctica al camp.
Objectius generals que es desenvolupen en el programa:
- Donar a conèixer els cultius i les
activitats agrícoles de la vall
baixa i el delta amb l’observació directa i la participació activa.
- Generar una actitud de respecte envers la zona agrícola i la
pagesia.
- Donar a conèixer el paper del
riu i de l’aigua en l’ecosistema
agrari i el territori.

La masia de Can Comas es
convertirà en un equipament
del Parc Agrari del Baix
Llobregat dedicat al centre
logístic de determinats serveis del parc. Alhora, l’antiga
masia també farà de centre
de difusió i divulgació de
l’activitat agrària del parc.
Les obres d’aquest projecte
de remodelació s’iniciaran el
desembre i tenen una durada prevista de 18 mesos.
La grandària de les instal·lacions i la seva ubicació
a les afores de les poblacions i en ple parc fan de
Can Comas una instal·lació
idònia per transformar-la en
un equipament del Parc
Agrari.

El servei de guiatge
s’ha adjudicat enguany
a SIGEA, entitat amb la
qual les escoles que
vulguin realitzar el
programa han de contactar telefonant al
93 647 21 21.

Els estanyats acullen
una gavina nordamericana

E

ls estanyats s’han convertit en notícia
internacional com a indret ornitològic
pel fet que han acollit una gavina de
franklin (Larus pipixcan), una espècie nordamericana. Per poder fotografiar-la, però,
alguns ornitòlegs poc respectuosos van
entrar dins els camps sense respectar els
nius dels camallargs.
Des del 1997, entre l’abril i el juliol, s’han
inundat una mitjana de 3 ha de camps a la
finca de cal Roc a El Prat del Llobregat.
La situació de la finca de cal Roc al final
d’un complex sistema de rec, tot i reunir les
condicions agrícoles idònies per aquest
tipus d’experiència, (ja que es troba en un

indret de sòls pobres i propensos a la salinització) té dificultats per poder mantenir
els camps anegats fins a finals de juliol.
L’interès de mantenir aquests camps
inundats és el de permetre la reproducció i
facilitar l’aliment a determinats ocells protegits per la llei que tenen un gran interès
ecològic i són compatibles amb l’agricultura de la zona. Les espècies més beneficiades
pels estanyats de cal Roc són: els camallargs, que crien cada any una dotzena de
parelles, la gavina corsa, el 80% de la
població mundial de la qual nidifica a
Catalunya i que els empra per alimentar-se,
i diversos ocells típics dels aiguamolls.
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El Consorci acorda amb els pagesos l’ubicació dels estanyats.

L’estanyat contribueix a dessalinitzar el
terreny i elimina paràsits edàfics com ara els
nemàtodes. També millora la mineralització
i no produeix cap migració de sals vers els
camps veïns no estanyats.
A l’àrea del delta del Llobregat es comptabilitzen 358 espècies d’ocells diferents,
algunes de les quals són veritables joies de
les zones humides mediterrànies.
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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

El Rei visita el Baix Llobregat

Miquel Reverter, membre de la comissió executiva del Parc Agrari, durant la visita del Rei.

El Rei i la Reina tastant les cireres del Parc
Agrari de Santa Coloma de Cervelló.

Visites al Parc

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

Una delegació de tècnics de Rumania visitant les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola
Santboiana.

Gorquen Argun de Turquia i Uri Ramon
d'Israel, membres de la WWF visitant els
estanyats de Cal Roc.
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Membres de la Unió de Llauradors del País
Valencià en la visita al Parc Agrari.
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