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Can Comas, al vostre servei
La figura de parc agrari és la visualització de
la voluntat de gestió d’un espai agrari, voluntat que va més enllà d’un simple “ordenar el
territori”. Els seus gestors, a partir de la seva
sensibilitat i receptivitat sobre el territori, del
que s’hi fa i dels qui ho fan, pagesos i pageses, es volen implicar per tal de relacionar-se,
coordinar-se i coresponsabilitzar-se. És a dir,
volen fer una “xarxa de cooperació”.
L’objectiu és facilitar la continuïtat de l’activitat agrària al delta i a la vall baixa del riu
Llobregat a partir de consolidar-ne la base
territorial, preservar els seus valors i desenvolupar les seves funcions, especialment l’econòmica, i, alhora, establir mecanismes de
gestió.
Aquesta gestió es fonamenta en tres eixos:
l’ens gestor, que en el cas del Parc Agrari es
va constituir l’any 1998 en la figura d’un
consorci; el Pla de gestió i desenvolupament,
que va redactar-se el mateix any de constitució del consorci; i el Pla especial de protecció
i millora, aprovat definitivament el mes de
desembre de 2004.
Si el Pla de gestió i el Pla especial es materialitzen en un document, l’ens gestor cal
que es materialitzi en un espai concret que
serveixi de referència. En aquesta ocasió,

aquest espai de referència és la Masia de Can
Comas, ubicada al terme municipal del Prat
de Llobregat. Es tracta d’una masia rehabilitada destinada a ser el Centre d’Informació i
Gestió del Parc Agrari. Can Comas acull, des
del mes de febrer, la gerència i direcció, el
Servei de Vigilància i els serveis tècnics del
parc, així com el Servei de Control de
Mosquits del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i els tècnics de les tres Agrupacions
de Defensa Vegetal (ADV) de la comarca del
Baix Llobregat. A la finca, hi ha també camps
per a l’experimentació, l’Arborètum de varietats tradicionals de fruiters i l’espai on es duu
a terme l’activitat pedagògica dirigida als
escolars titulada l’Ecosistema agrari.
Can Comas, en els pocs mesos que porta
en funcionament, s’està convertint ja en un
referent per a les reunions dels pagesos i les
diverses entitats de la comarca, i ha estat visitada per nombroses persones i delegacions
d’arreu d’Europa interessades en el Parc
Agrari i en la seva experiència de gestió.
Llarga vida a Can Comas i, sobretot, que
sigui un veritable referent per al sector agrari del parc i per al gestors d’espais agraris
periurbans d’arreu d’Europa.
Can Comas està al vostre servei.
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La instal·lació de comportes regula
els nivells d’aigua a Gavà
L’actuació dóna resposta a una reivindicació de fa anys
La correcta regulació del nivell de l’aigua de
les corredores de la zona de Gavà passa per
aconseguir, per una banda, que el nivell de
les dues corredores principals (C-1, corredora de baix, i C-6, corredora principal)
pugui ser més alt que el de la Murtra en els
trams més propers a Castelldefels sense
que els usuaris de la part baixa pateixin
inundacions i, per l’altra, disposin d’un
control independent del retorn de la depuradora de Gavà.

Una de les tres comportes instal·lades.

Es tracta d’una zona de reg molt complexa i amb unes característiques ben particulars: que es pugui o no regar o s’inundi
un camp depèn d’un desnivell de 30 cm.

Zona de reg amb dos nivells
Per solucionar aquest problema s’ha dut
a terme la instal·lació de tres comportes de
lames (amb peces de 10 cm): dues a les
corredores principals (C-1, corredora de
baix, i C-6, corredora principal) i, una darrera, a la corredora del Soberano. Amb
aquesta actuació, s’aconsegueix que la
zona de reg tingui dos nivells. L’un, a la part
més propera a Gavà, i l’altre, a mig camí.
Les comportes instal·lades són de lames
sobre marcs de formigó prefabricat. El conjunt es col·loca directament sobre la regadora principal, consta de marc de formigó
de 3 x 2,5 x 1,25, amb doble comporta, i
són accionades per un cargol sense fi amb
desmultiplicador. La col·locada sobre la
C–6 (corredora principal), a la zona de
Gavà, actua de forma complementària a la
situada a la C-1 (corredora de baix).
Una segona actuació, encara no realitzada, farà que l’aigua de retorn de la depuradora, que, ara com ara, carrega les corre-

Moment de les obres de col·locació.

dores a mig camí, les carregui també pel
tram final. Amb el projecte s’aconseguiran
dos punts de recàrrega.
La finalitat última de les actuacions que
duu a terme el Parc Agrari és la de donar
més instruments de control al sistema de
reg actual, un sistema tan fràgil que qualsevol variació pot desgavellar-lo. El sistema
d’evacuació és encara més fràgil: l’evacuació de la Murtra està condicionada per un
tub de petites dimensions que passa per
sota l’autovia. Les obres fetes fins al
moment corresponen al conjunt comportamarc de formigó, preparació del terreny i
grua de gran tonatge i anivellació. El total
de l’actuació té un cost d’11.798,59 euros.
Amb aquestes mesures, el parc dóna resposta a una reivindicació d’anys.

El parc arranja l’esfondrament
d’un camí a Sant Feliu
Recentment, dins el municipi de Sant
Feliu de Llobregat, un trencament d’una
derivació del Canal de la Infanta va provocar, en un camí paral·lel al canal i a
l’autopista, un esvoranc que mesurava
aproximadament 6 m per 5 m i 4 m de
fondària.
La causa del problema va ser el trencament d’un tub de connexió del Canal de
la Infanta amb les regadores de l’altre
costat de l’A-2. Durant les obres de construcció de l’autopista es van fer una sèrie
de derivacions del Canal de la Infanta que
regaven a l’altra banda de l’autopista.
El Servei de Vigilància del Parc Agrari
fou el primer a detectar el perill i ràpida-

ment marcà la zona i comunicà la incidència a l’Ajuntament de Sant Feliu, qui
també la senyalitzà.
La reparació de l’esvoranc ha costat al
Parc Agrari 6.950,98 euros. No es preveu
que el problema pugui repetir-se ja que
també s’ha canviat el tub que transporta
l’aigua, punt d’origen del problema i de
l’esfondrament.
Abans de l’arranjament, però, un forat
molt perillós (hi cabia un tractor), molt
transitat (es tracta del camí que dóna servei a tota la zona d’horts de Sant Feliu i
Molins) i que s’enfonsava cada dia més,
quedà aproximadament tres setmanes en
mans de ningú. Sortosament, no es té

A l’esvoranc hi cabia un tractor.

notícia que es produís cap accident.
Aquest cas posa de manifest un problema que es repeteix amb freqüència a les
infraestructures agrícoles (camins i canals)
del Parc Agrari: la complexa definició de
responsabilitats i competències.
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L’aigua al Parc Agrari: línies estratègiques i actuacions
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat treballa, des de la
seva constitució, per aconseguir la millora del subministrament i
qualitat de l’aigua de reg, ja que entén que aquesta és fonamental per al correcte desenvolupament agrícola. La voluntat de millora fou recollida amb anterioritat en el Pla de gestió i desenvoluL’aigua és un factor determinant de la
competitivitat de les explotacions. De l’aigua se n’ha de considerar la qualitat, la
quantitat disponible i les infraestructures
de distribució. Atès el poc pendent de les
planes del delta i la vall baixa, el desguàs
de les aigües pluvials és també un altre
factor important, ja que les pèrdues de
cultius per causa d’inundacions incideixen
en la viabilitat de les explotacions.

Distribució de l’aigua de reg
Marge esquerre:
- Riera de Rubí (el Papiol): aigua derivada d’aquesta riera que, quan no plou,
prové només dels efluents de les
depuradores de Terrassa i Sant Cugat.
Rega 10 ha.
- Canal de la Infanta (el Papiol, Molins
de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Cornellà i l’Hospitalet):
aigua derivada de la barreja de la riera
de Rubí i de la canonada que recull el
riu Anoia. En situacions d’escassetat
rep aportacions del riu Llobregat. La
xarxa de distribució és complexa i, en
ocasions, soterrada sota sòl urbà.
Rega 240 ha.
- Pous de Molins de Rei: una superfície
de 9 ha que s’abasta d’un pou de reg.
Marge dret
- Pous del marge dret: dues petites
zones, una de 6 ha a Pallejà i, l’altra,
de 12 ha a Sant Vicenç dels Horts. En
èpoques de sequera, pateixen de
manca d’aigua.
- Rec vell de Sant Vicenç: aigua captada
mitjançant bombeig de la depuradora
de Sant Feliu. Rega 30 ha.
- Canal de la Dreta del Llobregat: aigua
del riu, rega 1.240 ha de diferents
municipis. Àmplia xarxa de distribució,
però afectada darrerament per noves
infraestructures i urbanitzacions.
- Pous del Delta: reguen unes 550 ha
dels municipis de Sant Boi de
Llobregat, Viladecans i Gavà. Qualitat
diversa segons l’indret. Alguns pous
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pament i ha estat defensada davant organismes com l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). S’ha elaborat
un document
que14
mos2005:
juny. Núm.
tra les línies estratègiques de la gestió de l’aigua per part del Parc
Agrari del Baix Llobregat i recull les actuacions en curs o previstes.
El document es presentà en el si del 3r Consell Agrari.

estan salinitzats. La zona de pous és
on hi ha més hivernacles.
- Corredores del Delta: zona agrícola de
Viladecans i Gavà (573 ha). Utilitzen
aigua de les corredores i les valls on hi
va a parar l’aigua de la depuradora de
la Murtra. Inclou camps que no es
reguen, ja que l’aigua de l’aqüífer arriba fins a la zona de les arrels.

Qualitat
D’aigua de qualitat no n’hi ha suficient. La
qualitat varia segons sigui el seu origen i,
en alguns casos, caldria millorar molt les
seves aptituds agronòmiques. La xarxa de
reg actual és el resultat de les accions
fetes anys enrera i no és fàcil canviar-la.
No es poden realitzar grans actuacions,
però sí estimular solucions de forma conjunta amb els sectors i institucions afectats. No és possible elevar-ne el volum,
però sí gestionar-lo de manera més eficaç.
Per a això, s’ha d’evitar que aigua deficient vagi a la xarxa de reg i que es barregi amb l’aigua de qualitat.
La depuració pot ser una bona eina. De
fet, la meitat de l’aigua superficial utilitzada ja prové de depuradores, però cal
millorar-ne encara la qualitat amb tractaments que redueixin la salinitat i aportin
totes les garanties de qualitat agronòmica
i sanitària.
La substitució d’aigües de qualitat
acceptable per aigües depurades sense
garantia no ha de ser un principi acceptable. És un preu massa alt. Pot plantejarse’n la barreja en casos en què perilli la
utilització de l’aigua actual, però sempre
que es garanteixin els següents punts:
- Qualitat agronòmica acceptable de
l’aigua regenerada.
- No disminució significativa de la qualitat de l’aigua en cas de barreja.
- Garantia del subministrament.
- Costos de manteniment iguals o inferiors als actuals.
- Acord entre els usuaris de l’aigua i les
institucions implicades.

Quantitat
La disminució de la superfície agrícola
hauria de comportar la millora en la disponibilitat d’aigua, però en alguns indrets
no és així. Aquest fet obliga a replantejar
la xarxa de distribució, solucionar les pèrdues en canals deteriorats i aprofitar
millor els excedents. S’han de derivar cap
al reg els cabals de més qualitat i assegurar que siguin suficients.

Xarxa de distribució
Els punts anteriors obliguen a tenir un
coneixement real de l’eficàcia de la xarxa
actual i de les necessitats d’aigua de cada
àrea de conreu. També s’ha de tendir a la
simplificació de les xarxes de distribució,
arranjar els trams deteriorats i la seva
connexió amb cabals de més qualitat. És
per a això que una de les actuacions
aprovades és la de realitzar un inventari
de tota la xarxa i drenatge.

Actuacions en curs o previstes
- Rec vell de Sant Vicenç: obres per al
subministrament elèctric de l’estació
de bombeig de les aigües procedents
de la depuradora de Sant Feliu.
Subvenció a la comunitat de regants.
- El Papiol: estudis previs per a l’aprofitament de pous per al reg.
- Canal de la Dreta: obres de millora de
trams. Participació a la comissió creada
per l’ACA sobre les conduccions de
l’EDAR del Llobregat i l’aprofitament
agrícola de l’aigua derivant-la al canal.
- Corredores del Delta: estudi del comportament hidràulic de la xarxa de reg
i drenatge a Gavà. Redacció del projecte de conducció d’aigua depurada
fins a la zona de la Pava (conveni amb
l’Ajuntament de Gavà) i d’una possible xarxa de distribució a la zona no
abastada per corredores. Instal·lació
de tres comportes de regulació de
nivells (veure portada i pàgina 3).
- Seguiment de la qualitat agronòmica
de les aigües de reg.
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Drenatge
La solució dels problemes relacionats amb
el drenatge comporta la intervenció d’altres administracions i sectors. Les canalitzacions importants (rieres o col·lectors)
depenen de l’ACA. L’aigua arriba al parc
procedent de zones d’usos urbans i discorre per zones naturals o urbanitzades
fins que arriba al mar o al riu. Les condicions en què trobin els trams de sortida
són determinants per als efectes que les
inundacions puguin tenir en els conreus.
Des del parc es considera important:
- Evitar que les aigües pluvials es barregin amb la xarxa de drenatge agrícola
ja que la poden col·lapsar. Han d’anar,
per tant, per canals independents.
- Adaptar les rieres a les necessitats de
desguàs, incloent el pas sota les
infraestructures, en especial en aquells
punts que van evidenciar deficiències

durant les inundacions del passat
2002. Resoldre el desguàs de les rieres
del marge esquerre.
- L’administració hidràulica i les administracions implicades al territori han
d’establir un pla plurianual de neteja
de rieres i de les canalitzacions de desguàs agrícola que reben aigua d’altres
zones.
- Totes les canalitzacions han de disposar d’una capacitat de desguàs suficient i operatiu fins al riu o mar. Trobar
solucions per als problemes d’embussos puntuals i de drenatge deficient.
- Les noves infraestructures al parc no
han de suposar mai un impacte negatiu a la xarxa de reg i desguàs.

Actuacions en curs o previstes
- Gavà: estudi del comportament
hidràulic de la xarxa de corredores i el

seu efecte sobre el drenatge agrícola
(conveni amb la UPC).
- Obres de contenció de marges de pluvials (Viladecans i Sant Boi), de restauració de ponts (Viladecans i el Prat) i
d’instal·lació de comportes (Gavà)
(veure portada i pàgina 3).
- Converses amb l’ACA i els ajuntaments per cercar solucions als problemes de les rieres i desguassos al mar o
al riu.
- Elaboració d’un pla de protecció del
sòl agrícola aplicable a les obres de
l’interior del parc. Pla pilot de tractament de marges de pluvials.
- Redacció del PRD de la gestió dels
recursos hídrics.
- Aplicatiu del SIGAT de l’aigua i creació
de les eines necessàries per tal de
posar-les a l’abast de tots els agents
implicats en la gestió de l’aigua.

La Cooperativa Santboiana i Can Comas:
els primers AGROPOL són una realitat
Serveis per a la pagesia
El recinte on es troba ubicada la
Cooperativa Santboiana es converteix en
el primer AGROPOL del Parc Agrari del
Baix Llobregat dedicat a la concentració
de subministres i serveis agroalimentaris.
Per la seva banda, Can Comas, a més de
ser el Centre d’Informació i Gestió del
Parc Agrari, concentra els serveis d’assessorament tècnic i mediambiental.

Tècnics de les Agrupacions de Defensa
Vegetal a les oficines de Can Comas.

Els AGROPOL són “Àrees d’equipaments
que permetin la concentració d’entitats
públiques i privades, així com serveis
comuns a la pagesia”, tal i com defineix la
mesura 3.1.3 del Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Àrees d’especialització
Un AGROPOL pot tenir diverses especialitzacions, i la Cooperativa Santboiana, en
el camí de les Salines de Sant Boi, es tracta
d’una àrea de concentració de subministres
i serveis agroambientals. El recinte disposa
d’un magatzem amb els serveis de venda
de matèries primeres als pagesos (adobs,
pesticides, eines, etc.) i de lloguer de
maquinària (escampador de fems, adobadora centrifugadora, talladora, fresatge,
punxonament, llaurada, estripada, ensolcatge, embancament i sembra de patates).
A aquests dos serveis, cal afegir-hi el
subministrament de gasoil A i B, amb un
punt de venda i reciclatge, la recollida i
embalatge del plàstic dels hivernacles i la
recollida d’ampolles de plàstic. Es treballa
en el servei de recollida d’olis de maquinària agrícola i d’envasos fitosanitaris.
Can Comas, a més de ser el Centre
d’Informació i Gestió del Parc Agrari del

Cooperativa Santboiana, 1r AGROPOL.

Baix Llobregat, és un AGROPOL de serveis
tècnics de gestió i assessorament agroambiental. S’hi concentren tècnics de diferents serveis: del Parc Agrari, de les
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV),
del Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal, del Servei de Vigilància
i, finalment, del Servei de Promoció i
Guiatge del programa pedagògic L’Ecosistema agrari, dirigit a alumnes dels darrers
cursos de primària. A més, compta amb
l’Arborètum de varietats tradicionals de
fruiters i camps d’experimentació de conreus d’horta.
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El Servei de Vigilància:
protagonista del 4t Consell Agrari
Es presenta la Memòria (balanç 2002-2004) i l’aplicatiu SIGAT
Vigilància
2005: de
juny.
Núm. 14
El passat 21 d’abril se celebrà el 4t Consell Agrari a la Masia de
Can Comas. El Consell Agrari és un òrgan consultiu i de
participació on s’integren els sectors socials, professionals,
econòmics i entitats privades i públiques del sector agrari. Les
seves sessions tenen caràcter monogràfic i, en aquesta ocasió,
El 4t intercanvi d’informació i impressions
entre els responsables de la gestió del Parc
Agrari i els representants d’entitats que
integren el Consell Agrari tingué en la presentació de la Memòria del Servei de
Vigilància el seu punt principal. A més de la
presentació de la Memòria (període 20022004), a la jornada es va destacar la posta
en marxa del SIGAT (Sistema d’Informació
i Gestió Agroterritorial). Gràcies a aquest
sistema, actualment es poden enviar diàriament les incidències per correu electrònic als ajuntaments i policies locals.
Josep M. Esteban, Cap del Servei de
Vigilància del Parc Agrari, explicà a bastament el procés de creació i instauració del
servei i les dificultats que aquest hagué de
superar. Altres temes de la seva exposició
foren el procés de tramitació, tipologies i
classificació per anys i municipis de les incidències registrades. L’any 2003, es registra
una mitjana de 36 actuacions mensuals i,
al 2004, de 47. Si bé el nombre de robatoris ha disminuït i el d’abocaments s’ha
estabilitzat, les anomenades incidències de
caràcter intern (seguiment de les obres de
l’AVE, moviments de terres, control d’accessos, etc.) han augmentat. Els municipis

que registren un nombre major d’incidències són Sant Boi, Viladecans i el Prat.
L’explicació és clara: són els municipis amb
major presència territorial al parc.
A continuació, Sònia Callau (tècnica del
Parc Agrari) i Joaquim Expósito (Servei de
Vigilància) exposaren el funcionament de
l’eina informatica SIGAT de Seguretat Rural
i Disciplina Urbanística. La presentació d’aquest aplicatiu de vigilància ja s’havia fet
uns mesos abans als tècnics dels ajuntaments i responsables de la policia local dels
diferents municipis en una reunió informativa. Des d’aleshores, els responsables dels
municipis reben les comunicacions de les
incidències per correu electrònic i no per
fax, com es feia tradicionalment.

Què és el SIGAT?
D’acord amb les directrius del Pla de
gestió i desenvolupament del Parc Agrari
que en la seva primera línia estratègica
estableix “Assolir l’eficiència de les
infraestructures i els serveis generals del
territori agrari” amb l’objectiu específic
de “Garantir la seguretat rural”, ha estat
necessària la creació d’un programa
informàtic específic que gestioni l’elevat

Dispositiu de vigilància davant de la Masia de Can Comas.
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el protagonista fou el Servei de Vigilància. Es presentà la
Memòria (balanç 2002-2004) del servei així com l’eina
informàtica SIGAT de Seguretat Rural i Disciplina Urbanística.
L’entrevista amb Josep M. Esteban, Cap del Servei de Seguretat
i Vigilància, completa aquest dossier.
volum d’incidències i faciliti la seva consulta, localització, elaboració d’informes i
plànols temàtics i permeti el ràpid i eficaç
seguiment. L’eina escollida és el SIGAT
que permet recollir dades (informació
alfanumèrica) que es poden vincular i
referenciar geogràficament sobre el territori. El marge d’error a l’hora de localitzar
la incidència és de 100 m. El nou sistema
de treball es revela molt útil en un territori complex com el del Parc Agrari.
Un cop finalitzades les diverses presentacions, s’inicià un interessant debat i torn de
preguntes entre els pagesos assistents i els
gestors del parc.

Peticions i preguntes dels pagesos
Les qüestions plantejades foren:
• La crema de rostolls de les carxoferes
que es fa durant els mesos d’estiu ha
estat font de problemes, ja que, en
algunes ocasions, els bombers han
aparegut al parc per apagar el foc, tot i
que es tracta d’una pràctica agrícola
habitual a la zona, pel que fa al maneig
d’aquest cultiu.
• Quin tipus d’incidència es fa davant
dels casos d’abocaments i indisciplina
urbanística i quina repercussió tenen
els comunicats quan arriben als ajuntaments responsables.
• Els ajuntaments, sovint, deixen de fer
actuacions a la zona agrícola perquè ja
les realitza el Parc Agrari. Es demana
que des del Consorci del Parc Agrari
se’ls pressioni perquè inverteixin més
en la zona agrícola.
• Preocupació per l’augment de la presència de vehicles quad als camins agrícoles. Es denuncia que són un perill per
causa de la velocitat a la que circulen.
• D’ençà de l’inici de les obres de l’AVE,
vehicles de gran tonatge entren als
camins agrícoles i afecten les infraestructures del parc.
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“Arribem a tot arreu, però no
substituïm, sinó que complementem,
la tasca de les policies locals”
Entrevista amb Josep M. Esteban i Soler, Cap del Servei de
Seguretat i Vigilància del Parc Agrari del Baix Llobregat
Amb una experiència de 23 anys a la
Diputació, Josep M. Esteban és des de
1997-98 el màxim responsable i l’ànima
d’un dels serveis més ben valorats pels
pagesos del Parc Agrari.

Llobregat dóna resposta immediata, 24
hores al dia, 7 dies a la setmana.

Com és una jornada de treball?
Se segueixen les directius marcades per l’oJosep M. Esteban.
perativa, on s’especifiquen les accions a
Com neix el Servei de Vigilància?
realitzar. A l’hora de definir les zones prio- manual. Ara, en canvi, una informació, in
El repte comença l’any 1997-98, en què ritàries, mana el criteri del conreu. Al parc, situ, queda registrada i amb localització
se m’encarrega l’organització del Servei hi ha conreus de fruita a la vall baixa (pri- cartogràfica. Amb la màxima precisió, es
de Vigilància en l’àmbit del parc. En un mavera-estiu), i d’horta, a la zona del delta comunica el lloc, la localització, la descripprimer moment, es pensa a crear un ser- (tardor-hivern; tot i que, a l’estiu, és impor- ció de la incidència, s’adjunta una fotogravei propi de la Diputació, però un tema tant el conreu de síndria).
fia digital. No hi ha perill que
de competències i altres qüestions inter- Són tipologies de conreus
“No només tenim s’extraviï, com sí passava
nes no ho fan possible. Després, en les amb calendaris diferents. A
amb sistemes anteriors, com
policies locals dels 14 municipis, però la cada època de l’any, hi ha cura dels conreus. el fax. L’altre gran avantatge
manca de personal i les competències una “zona calenta” (zona
del SIGAT és la possibilitat
També, dels
d’actuació impedeixen aquesta opció. Els on hi ha activitat) diferent.
d’extreure estadístiques, ja
pagesos”
vigilants de seguretat tampoc són la solu- Sempre que es detecta una
siguin mensuals, per municició. Finalment, s’optà per contractar una incidència,
automàticapi, per incidència, etc.
figura habilitada per la Direcció General ment es posa en coneixement del regidor
de la Guàrdia Civil (mitjançant empreses de l’ajuntament corresponent i/o de la poli- Quina és la relació dels pagesos amb
de seguretat privada): el guarda particular cia local.
el Servei de Vigilància?
de camp.
La seva ajuda és bàsica i, per a la nostra
Quines són les incidències més
feina, són una peça clau. Els pagesos són al
territori, observen, i ens comuniquen tot
El guarda particular de camp és equi- habituals?
Sens dubte, els robatoris i els abocaments. allò estrany i sospitós. Si ens consideren
parable al guarda forestal?
No. El guarda forestal és una figura crea- En el darrer any, s’ha observat un augment una eina més al seu abast, aleshores el serda per l’administració, que segueix les en el nombre d’abocaments i una estabilit- vei funciona. Davant de qualsevol problenormatives de l’administració. En canvi, el zació en el de robatoris. El petit furt és pre- ma, poden trucar al telèfon permanent
guarda particular de camp és una figura ocupant, però, sense treure-li importància, d’incidències i en un interval de, màxim, 10
vinculada amb una empreno és el més greu. El que minuts, sóm al lloc de la incidència. La polisa de seguretat privada o
“Donem resposta realment és preocupant és cia local no podria oferir aquest servei, no
amb una llei específica priel robatori organitzat. Ara té prou personal. Però, tot i que arribem a
immediata, 24
vada (Llei 23/92, de
bé, arran de les nostres tot arreu, no substituïm, sinó que complehores al dia, 7
Seguretat Privada). La de
intervencions i l’avortament menta, la tasca de les policies locals. La
camp és una especialització dies a la setmana” de diversos intents (veure pagesia té al seu abast la vigilància permaNotícies del Parc Agrari del nent. I no només tenim cura dels conreus,
(n’hi ha d’altres com, per
núm. 12), el nombre no també dels pagesos.
Baix
Llobregat,
exemple, la cinegètica).
augmenta. Som un servei dissuasiu.
Quina és l’estructura operativa
La valoració és, per tant, positiva?
En què s’ha notat de manera més Sempre pensem a fer més coses, però
del servei?
El servei el formen de 10 a 12 guardes, i evident la recent aplicació del estem força satisfets. Amb la posta en
s’estructura en torns de 8 hores. Això SIGAT?
marxa del SIGAT, l’adquisició de vehicles
permet donar servei de manera ininter- Hores d’ara, la implementació del SIGAT nous de vigilància i la ubicació de la seu a
rompuda ja que, en tot moment, hi ha millora ostensiblement la manera com es la Masia de Can Comas (abans érem a la
dues patrulles vigilant. Davant d’un inci- comunica una incidència. Abans, era un Cooperativa Santboiana), s’ha millorat
dent o d’un avís, el Parc Agrari del Baix procés lent i de poca qualitat, quasi molt.
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Jornada tècnica

Importància de la traçabilitat
en els productes hortofructícoles
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22 de març de 2005, Masia de Can Comas
majors dels clients i de la gran distribució, del departala competitivitat i la necessitat d’identifi- ment tècnic
car possibles problemes i determinar-ne de la cooperativa Girona Fruits (veure
els responsables. Ara bé, la posada en entrevista a la pàgina següent); i “La tramarxa de la traçabilitat en zones agràries çabilitat en els conreus d’horta”, del Sr.
Ramon Ribot i Musoll,
amb explotacions petites
va acompanyada de la por
“L’Hespérides és gerent de la cooperativa
Conca de la Tordera. Una
a un augment del cost i de
una eina eficaç
taula rodona va cloure la
la poca confiança en
jornada informativa.
aquest mecanisme de gesper seguir la
L’assistència d’un gran
tió que necessita una invertraçabilitat”
Seguir el rastre
nombre de pagesos de
sió en maquinària i aprel’àmbit del parc, tècnics del
La traçabilitat es pot definir globalment nentatge.
Sensible a aquestes dubtes i inquietuds Departament d’Agricultura Ramaderia i
com la capacitat de seguir el rastre al
llarg de totes les etapes, transformacions dels productors, el Parc Agrari del Baix Pesca (DARP) i de la Diputació de
i distribució d’un aliment. La seva correc- Llobregat va organitzar el passat 22 de Barcelona, i representants dels sindicats
ta aplicació permet identificar un produc- març a la Masia de Can Comas la jorna- d’agricultors, la UPC i el sector de l’emte pel seu número de lot en qualsevol da tècnica “La importància de la traçabi- presa privada mostra l’interès que genera
punt de la cadena alimentària, des de la litat en els productes hortofructícoles”.
la traçabilitat i la modernització dels sisL’ordre del dia contem- temes de gestió.
producció fins que arriba a
plava les següents ponènmans del consumidor.
“Des de l’1 de
cies: “La traçabilitat i la Tècnics al servei dels pagesos
Progressivament, s’agener, la Llei
seguretat alimentària”, a
consegueix que es realitzi
Actualment, els tècnics de les tres ADV
exigeig la
càrrec del Sr. Eduard Mata i del Parc Agrari treballen en el procés d’ininformàticament o a traAlbert,
Director
de troducció de tota la informació dels
vés d’un sistema d’etiquetraçabilitat”
l’Agència Catalana de la diversos productors (dades parcel·làries,
tatge amb codi de barres.
La millora en la gestió i seguiment de la Seguretat Alimentària; “Els nous reptes etc.). Per a la millora del seguiment de la
traçabilitat mitjançant eines informàti- en la comercialització de fruita: traçabili- traçabilitat, el Parc Agrari ha implantat a
ques ve justificada per les exigències de la tat del producte”, a càrrec del Sr. Can Comas el programa de gestió
legislació, les exigències cada vegada Francesc Raset i Busquets, coresponsable Hespérides. Aquest disposa, a l’hora de
fer els registres de producció integrada o
ecològica, dels mateixos formularis
estàndards que demana la Generalitat de
Catalunya. Cada pagès podrà estar connectat directament des del seu PC amb el
tècnic i utilitzarà el mateix formulari de
dades. Els pagesos són, per tant, perifèrics del tècnic i entre ambdós existeix una
vinculació directa i un flux constant de
dades i informació. Un cop s’acabi la
introducció de dades i es verifiqui el
correcte funcionament, el programa s’oferirà als pagesos per una petita quota
anual.
Programes com l’Hespérides són una
bona eina per aplicar d’una manera fàcil
i útil el sistema de traçabilitat.
Un bon nombre de pagesos assistiren a la jornada.
El Reglament núm. 178/2002 del
Parlament Europeu i del Consell en el seu
article 18 introdueix l’exigència de disposar, a partir de l’1 de gener de 2005, d’un
sistema de traçabilitat “dels aliments, els
pinsos, els animals destinats a la producció d’aliments i de qualsevol altra substància destinada a ser incorporada en un
aliment o pinso, o amb probabilitat de
ser-ho”.
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“La traçabilitat es tradueix en
confiança cap al nostre producte”
Entrevista amb Francesc Raset,
ponent a la Jornada tècnica sobre traçabilitat

Francesc Raset, tècnic de Girona Fruits.

Francesc Raset i Busquets (Sant Hilari Sacalm, 1970) cursà estudis d’Enginyeria Tècnica
Agrícola sp. Agropecuàries a la Universitat de Girona. Actualment, és coresponsable
del departament tècnic de la Cooperativa Girona Fruits SCCL. En el marc de la Jornada
tècnica, oferí la ponència “Els nous reptes en la comercialització de la fruita: traçabilitat del producte”, on presentà l’Hespérides, programa de gestió tècnica i traçabilitat.

Quins són els avantatges del control
correcte de la traçabilitat?
A més de per complir la legislació, serveix
per identificar problemes, reduir-ne l’abast
i aturar l’impacte econòmic negatiu a operadors que no en siguin responsables. I
garanteix al nostre client que es té un control total del procés productiu. Aquest
control es tradueix en una gran confiança
cap als nostres productes. El consumidor
no necessita conèixer ni dades tècniques ni
com s’ha produït o confeccionat un producte, però sí necessita saber que allò que
consumirà és segur, bo i saludable.

de dades a casa del productor. Ambdós ductiu. El passat mes de maig, l’adminisestan en xarxa a través d’Internet i es pot tració, juntament amb Catalonia Qualitat,
traspassar la informació en sentit bidirec- la Federació de Cooperatives i l’IRTA, va
cional. Aquesta és la seva principal virtut. promoure una jornada de treball al voltant
El programa ha estat creat per un informà- d’aquest tema. L’administració catalana
tic, però sempre sota l’assessorament de dóna un suport important al sector.
tècnics agrícoles de camp,
Què ocorre amb les proper tant, s’ha fet a mida.
“Tot l’esforç es
duccions de fora de la
tradueix en un
Unió Europea?
Quins beneficis comporta per al pagès la siste- augment del preu Hi hauria d’haver algun
matització de la traçabitipus de regulació i s’hauria
de venda? No”
litat mitjançant eines
de demanar exactament la
informàtiques? Cal abandonar la lli- mateixa traçabilitat i garantia que ens
breta i el bolígraf pel teclat i la con- demanen als europeus. En aquests
Girona Fruits es caracteritza per la nexió a Internet?
moments, malauradament, això no passa.
voluntat de modernització, i el pro- Les eines modernes només són útils en els
grama Hespérides n’és un bon exem- casos en què ens simplifiquen la feina. No La tipologia d’explotació hortofruchem de deixar els sistemes manuals, però tícola és, a Girona, diferent que al
ple. Com es va crear?
Des dels inicis de la Producció Integrada a la informàtica i Internet ofereixen un ven- Baix Llobregat, on predomina la
Catalunya (de la qual la nostra cooperativa tall tan gran de possibilitats... És una qües- petita explotació. Com ho veu en el
n’és pionera), hem buscat incessantment tió d’hàbits, cal introduir les noves tecno- cas barceloní?
nous sistemes de gestió de la producció. A logies en el món agrícola.
Crec que la dificultat al Baix Llobregat ve
l’inici, tot es feia de forma manual, però la
donada, no tant pel tipus d’explotació,
demanda d’alguns mercats (exportació) va Què preocupa els productors a l’ho- sinó pel tipus de cultiu. En altres zones de
fer necessari modernitzar el sistema. El ra d’utilitzar les noves tecnologies?
Catalunya, amb explotacions molt petites
departament tècnic, juntament amb la El dubte més habitual és el de sempre: de fruiters, s’estan posant en marxa sisteFundació Mas Badia i altres tècnics de “Tot aquest esforç es tradueix, immedia- mes de traçabilitat de manera correcta. La
tament, en l’encariment de dificultat és amb l’horta i, per tant, cal disGirona, vam buscar en l’àmbit europeu un programa
“Cal introduir les la venda del meu produc- senyar un sistema adaptat, en primer lloc,
te?” En aquests moments, al tipus de cultiu i, posteriorment, al tipus
informàtic de gestió tècnica.
Després de diversos viatges, noves tecnologies però, es pot afirmar que no d’explotació.
és així. Des de Girona Fruits
decidirem confeccionar el
en el món
creiem, a més a més, que Digui’m aspectes de la producció agrínostre propi programa:
agrícola”
és l’únic camí per tirar cola pendents d’una modernització
l’Hespérides, que s’ha conque faria més rendible l’explotació.
endavant.
vertit en la base de la gestió
En fructicultura, hi ha més d’un tema pentècnica i de la traçabilitat al camp.
Quin paper juguen les administra- dent: la innovació tecnològica n’és un
Quines són les característiques prin- cions? S’ofereixen ajudes suficients? d’important. Necessitem centres de recerca
L’administració està ajudant econòmica- amb prou capacitat econòmica per portar
cipals de l’Hespérides?
L’Hespérides és un programa de gestió tèc- ment en l’adquisició, per part de les la nostra agricultura fins a alts nivells de
nica de finques que es complementa amb empreses agrícoles, d’eines de gestió per tecnificació. Cal, també, una recerca de
el Microhespérides, programa de registre assolir la traçabilitat en el seu procés pro- noves varietats.
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Previsió d’una carretera del port a l’aeroport
Al·legacions del Consorci del Parc Agrari a l’estudi informatiu
El mes de desembre de 2004 va sortir a informació pública
l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la ”Nova
carretera: Vial port-aeroport. Rotonda carretera de la platjaZAL del port. Tram el Prat de Llobregat”. Aquesta nova carretera ha d’absorbir una part del trànsit del port i de la Zona
Franca per a fer-lo passar per un nou pont sobre el Llobregat,
i des d’aquest connectar amb la rotonda del Prat situada
davant del pont de Mercabarna, o bé seguir en direcció a
l’aeroport. És justament aquest ramal cap a l’aeroport el que
travessa el sector del Parc Agrari del Baix Llobregat situat sota
el casc urbà del Prat.
El Consorci, en les seves al·legacions i
en el seu informe, exposa:
• L’alternativa de traçat que considera
menys perjudicial per al Parc Agrari.
• La necessitat de mantenir el pas de
vehicles agrícoles pels camins de la
Bunyola i del Sabogal.
• Com una opció amb menys impacte per
al territori, es planteja que s’estudiï la
viabilitat de soterrar el tram intermedi
del seu pas pel Parc Agrari.
• La necessitat de mantenir el pas de les
canalitzacions de reg i de drenatge,
sense que la carretera les talli. Es plan-
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Per aquest motiu, el Consorci del Parc Agrari va analitzar l’estudi informatiu i va presentar el mes de gener les seves al·legacions. Aquesta carretera ja està prevista en el planejament urbanístic vigent. Cal, però, que el traçat concret, les característiques
constructives i els treballs d’execució comportin el mínim impacte possible per al territori del parc i les explotacions agrícoles.
Posteriorment, GISA, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, va demanar al Consorci del Parc Agrari el corresponent informe previ preceptiu, ja que així ho preveu el Pla especial del Parc Agrari del Baix Llobregat en totes les obres que
afecten el seu territori.

teja, però, la conveniència d’aprofitar
aquesta infraestructura per a reestructurar la distribució de l’aigua de reg,
generant una interconnexió entre les
principals canalitzacions de reg de la
zona, de manera que millori l’eficiència
de la distribució de l’aigua.
• S’han de preveure solucions als problemes derivats de la fragmentació de
finques: accés de l’aigua de reg a les
parcel·les, desguassos, accessos, reanivellat, restes amb superfícies inviables,
entre d’altres.
• S’ha de preveure la recollida i conducció
de les aigües pluvials que reculli la carre-

tera fins a canalitzacions adients, de
manera que no distorsionin ni col·lapsin
la xarxa de drenatge agrícola.
• La necessitat d’atenuar l’impacte sonor
que rebran les masies properes.
• Per tal de preveure el mínim impacte en
el sòl, el medi atmosfèric, les infraestructures hidràuliques, camins i serveis a
la zona afectada, mentre s’executin les
obres, cal que s’elabori el Pla integral
d’ús i protecció del sòl agrícola, infraestructures i serveis agraris (segons el
model elaborat pel Parc Agrari per a les
grans obres d’infraestructura) i que
aquest pla s’incorpori al projecte.

Les obres de l’AVE segueixen endavant
Les obres del tren d’alta velocitat s’estenen pel Parc Agrari. Van començar
entrant pel Papiol, seguint per Pallejà i
Sant Vicenç dels Horts fins a un tros de
Sant Coloma de Cervelló. Amb aquest
tram va inclosa la canalització del marge
esquerre del riu a Molins de Rei i Sant
Feliu de Llobregat, fet que ha comportat la pèrdua de superfície agrícola en
favor del nou riu, ara molt més ample.

El pont de la controvèrsia
El tram entre Santa Coloma de
Cervelló i Sant Joan Despí és el que està
més endarrerit, ja que la longitud del
pont que ha de travessar el riu és motiu
de controvèrsia. Hi ha obres a Sant Joan
Despí, però no a Santa Coloma. S’ha de
dir que en aquest tram no es preveu
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canalitzar el riu, el qual es mantindrà com
fins ara. El tram que travessa el delta ha
començat a executar-se. Des de
Cornellà, passarà el riu amb un viaducte per després baixar fins soterrar-se. El
tram soterrat travessarà els camps de
Sant Boi i arribarà fins a la nova estació
del Prat. Tot i anar soterrat, l’impacte
de la seva construcció en el Parc Agrari
serà molt important, ja que es construirà a cel obert per tapar-lo després,
deixant un mínim d’un metre de terra
cultivable a sobre.
Des del Consorci del Parc Agrari es fa
un seguiment de les obres, col·laborant
amb els ajuntaments i amb els representants dels pagesos afectats, per tal
de contribuir a limitar els efectes d’aquesta obra tan impactant.

2005: juny. Núm. 14

Les gelades fan malbé el 80%
de la collita de carxofes i faves
El passat mes de gener, una onada de fred
afectà Catalunya. Les temperatures anormalment fredes i les glaçades repetides
malmeteren els conreus d’horta del Parc
Agrari. Tot i que també patiren la col-i-flor,
enciam, bledes, api, pastanaga, julivert, col,
alls tendres, etc., els conreus més afectats
foren els de carxofes i faves, amb un 80%
d’afectació.

Pèrdues milionàries
Segons la valoració feta per la Unió de
Pagesos, es calculen unes pèrdues econòmiques superiors als 9 milions d’euros.
Aquesta situació arriba després d’un llarg
període de preus baixos al mercat.
La Unió de Pagesos de Catalunya al Baix
Llobregat presentà un informe amb els
efectes de les glaçades i la formulació de
propostes que pal·liessin la forta davallada
de renda dels productors. Són: l’adequació
de les assegurances agràries d’hortalisses a
la realitat del Baix Llobregat; l’aplicació de

la reducció de l’índex de rendiment net dels
mòduls de l’IRPF a la declaració de renda de
l’exercici del 2004 i no, com ocorre, a la
renda corresponent al 2005; substituir la
moratòria d’un any sense interessos de les
quotes de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi corresponents a
febrer-abril per la bonificació de les quotes.
La Comissió Executiva del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat redactà una
moció de recolzament al sector de l’horta
on acordà: donar suport a la proposta
d’Unió de Pagesos; instar al Govern de
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a promoure l’articulació de les mesures d’ajut;
notificar l’acord a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación i al Conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat.
Un altre fet lamentable ocorregué el diumenge 22 de maig. Una pedregada va fer
malbé una part important de la collita de
bledes i enciams dels pagesos del sud de

Carxoferes glaçades.

Sant Boi i Viladecans, principalment. La
tempesta fou molt localitzada, però “els
qui van rebre van perdre un 80% de la collita”, declara un portaveu d’UP del Baix
Llobregat. “També van veure’s afectats la
patatera, bledes, enciams, tomaqueres acabades de plantar i fruiters com el cirerer”,
ha afegit.

Carxofades a Sant Boi i el Prat
Malgrat les gelades, s’ha continuat amb
la celebració d’aquestes festes gastronòmiques per tal de promocionar i reivindicar aquest producte del Baix Llobregat.
La Carxofada de Sant Boi va néixer
l’any 2000 i, enguany, destaquen tres
novetats: la incorporació d’un nou espai
al Mercadal per acollir la Carxofada
Infantil; la participació dels principals res-

taurants a la 1a Quinzena Gastronòmica
(que incloïa una Mostra Gastronòmica el
3 d’abril); i la sostenibilitat de la festa,
amb la compra de tot el material de càtering reciclat i reciclable i la recollida selectiva dels residus.
Entre el 29 de març i el 10 d’abril, els 10
restaurants participants oferiren menús
carxofers. La Cooperativa Agrària es comprometé a disposar de Carxofes del Baix
Llobregat. El 3 d’abril, els restaurants van
organitzar una Mostra Gastronòmica: es va
col·locar una carpa a la plaça de
l’Ajuntament i s’exposaren plats preparats
pels diferents establiments.

Carxofada popular al Prat

Mostra Gastronòmica de Sant Boi.

Per la seva banda, el 10 d’abril, tingué
lloc la Carxofada popular del Prat de
Llobregat al barri Cases la Seda. Tot i que
els veïns de la Seda porten ja vàries edicions d’aquesta festa, es tracta del primer
cop que l’activitat es realitza en col·laboració amb l’ajuntament. A la carxofada es

Carxofes a la brasa al Prat.

van degustar carxofes a la brasa, sardines i
patates al caliu. De la mateixa manera com
succeïa a Sant Boi, el Prat ha organitzat
una festa sostenible. Amb aquesta finalitat, s’utilitzà una vaixella reutilitzable i estovalles i tovallons de paper reciclat. Totes les
deixalles es recolliren de manera selectiva.
A la Carxofada popular es consumiren
productes locals, les carxofes eren conreades al Prat. La Cooperativa Agrària va
regalar totes les carxofes que es van menjar a la festa.
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Entrevista

“El Parc Agrari aporta una lectura
paradigmàtica d’un territori sotmès
a múltiples tensions i requereix
una
2005: juny. Núm.
14
atenció especial”
Entrevista amb Josep Mayoral i Antigas, Diputat-president de
l’Àrea d’Espais Naturals (AEN) de la Diputació de Barcelona i
Vice-president Executiu del Parc Agrari del Baix Llobregat
Josep Mayoral i Antigas és, des del passat
mes de novembre, el nou Diputat-president
de l’Àrea de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona i nou Vice-president Executiu
del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat. Aquest granollerí, ciutat de la
qual n’és l’alcalde, amb una llarga experiència a la Diputació, agafa el relleu a la
gestió de Francesc Martos en una època
decisòria en la gestió territorial dels espais
lliures. Recentment, ha visitat el Parc Agrari
i les instal·lacions de la Masia de Can
Comas.

lectura molt específica i paradigmàtica
d’un territori sotmès a múltiples tensions
(les pròpies de l’agricultura periurbana). Pel
paper territorial que juga (des del punt de
vista de l’equilibri de determinats àmbits
físics) i pel paper productiu que té (en una
zona d’una qualitat extraordinària com és,
tradicionalment, el Baix Llobregat), requereix una atenció especial.

Comarcal del Baix Llobregat l’abril de
1997, el Sr. Manel Royes, aleshores
President de la Diputació, en destacà el
paper clau per “salvaguardar el sòl
agrícola de qualsevol iniciativa especuladora o urbanitzadora”.
Vuit anys després, estem en perfecte sintonia, com no podia ésser d’altra manera.
Des de la Diputació de
Barcelona apostem per un
“Quan no
model de gestió territorial
planifiques, et
que insisteix en la protecció
planifiquen, i pots dels espais agraris i dels
espais oberts.

Quina projecció té el
Parc Agrari en el conjunt
d’espais
periurbans
europeus i, més concremalmetre espais”
Des del mes de juny de 2004, l’Àrea tament, en els d’àmbit
Si no existissin figures de
d’Espais Naturals de la Diputació de mediterrani?
Barcelona
s’ha
reestructurat. Estem davant d’un debat molt important: protecció, estaríem parlant d’espais
Actualment, gestiona 12 espais que l’articulació territorial de les regions metro- condemnats?
representen tipologies i característi- politanes (reflexió que hauria d’estendre’s a Efectivament. La regió metropolitana té un
ques diverses. Què s’ha guanyat amb d’altres àmbits físics europeus). És evident evident dèficit de planejament. L’any 1987,
que el model de creixement basat exclusi- el Parlament de Catalunya va mandatar en
aquest canvi?
Amb la reestructuració es vol tenir una visió vament en el ciment és un model obsolet i el Govern de la Generalitat de fer el Pla
global del territori i, per tant, donar una insostenible. El model de futur és el model territorial de la regió metropolitana.
resposta també global a les seves necessi- de l’equilibri territorial, una proposta en Aquest pla dissortadament no està fet i,
tats. La Diputació de
què les ciutats compactes massa anys, hem avançat a partir de les
Barcelona gestiona més de
conviuen
amb
espais tensions que el mercat dictava sobre el
“La capacitat
100.000 ha dins de la prooberts. En tot cas, hi ha un territori. Quins en són els resultats? És prou
productiva del
víncia de Barcelona. Si
debat molt important sobre conegut que, en els darrers 30 anys, hem
parc és molt
reduïm aquest àmbit a la
quin és, amb exactitud, l’es- urbanitzat a la regió metropolitana tant de
regió metropolitana, estem
pai de producció de llocs sòl com en tota la història de Catalunya. I
destacable”
parlant del 20% del territori.
molt tensionats amb pro- l’explicació a aquest fet no és el creixement
Per tant, el paper de l’Àrea d’Espais blemes específics a l’hora de fer rendible demogràfic, sinó que s’ha crescut seguint
Naturals és central a l’hora de dictar les aquesta producció. Per tot això, la genera- un model extensiu de l’ocupació del sòl.
grans decisions de protecció i planificació ció de models, com el del Parc Agrari, Una vista aèria de tota l’àrea metropolitaterritorial.
tenen una importància cabdal. Demostren na mostra que hi ha taques, equivalents a
que, amb l’esforç de les administracions la superfície de sòl urbà d’un municipi, en
Vostè és Vice-president Executiu del locals, les d’àmbit nacional i el sector pri- les quals hi viuen només 300 persones (i un
Consorci del Parc Agrari del Baix vat, són projectes possibles. La capacitat percentatge elevat de les vivendes es
Llobregat. Únic en les seves caracterís- productiva del Parc Agrari és molt destaca- correspon a segones residències). S’ha d’atiques, quin paper juga el parc en el ble.
vançar decididament cap a un model cenprojecte de planificació territorial de
trat en la complexitat del teixit urbà, però
En la Jornada de presentació oficial del que tingui com a armadura fonamental els
l’AEN?
El Parc Agrari del Baix Llobregat aporta una Parc Agrari, a la seu del Consell espais lliures.
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El Parc Agrari hauria de ser un precedent per a altres zones de Catalunya?
La resposta de l’anterior Govern de
Catalunya per tal que no es produïssin tensions no fou tan ferma com calia.
L’absència del Pla territorial és l’absència de
determinacions i quan no planifiques, et
planifiquen, quan no prens decisions estratègiques sobre el territori i deixes que les
prengui en massa mesura el mercat pots
malmetre espais que tenen molt d’interès.
Cal avançar cap a un model que, fruit del
diàleg entre les administracions locals i la
Generalitat, fruit de les aportacions de tota
aquella gent que té opinió i coneixement
del territori, combini unes pautes de creixement noves centrades en la complexitat
dels teixits urbans amb la no-formulació de
grans invents pel que fa a noves ocupacions del sòl i, també, amb espais ben
estructurats des del punt de vista de l’armadura d’infraestructures. L’àrea metropolitana, dissortadament, no ha tingut mai
una lectura de la seva mobilitat des del
punt de vista transversal; sempre n’ha tingut una lectura radial.
Els espais periurbans han de gaudir de
discriminació positiva?
El que cal són polítiques públiques concretes. Cal demanar que tothom exerceixi les
seves competències en el seu territori. En
aquest país, hem treballat molts anys perquè Catalunya tingui unes competències,
però, potser, en els darrers anys hem estat
molt proclius a les reivindicacions i poc proclius a les accions concretes.
El pagès, i l’àmbit rural per extensió, es
troba desprotegit?

En la protecció dels espais verds i de la S’ha aconseguit transmetre el sentit de
figura del pagès han mancat, en els darrers l’existència del Parc Agrari al gros de la
anys, polítiques públiques de gestió territo- població? Es coneixen suficientment
rial, però crec que hem entrat en una nova els indubtables beneficis del projecte?
etapa. La gestió i protecció d’aquestes més Una de les feines més importants és difonde 100.000 ha de territori per la Diputació dre què s’està fent al Baix Llobregat. Hi ha
de Barcelona significa un esforç molt un primer àmbit de coneixement i divulgaimportant. El Parc de la Serralada de ció de la presència, projectes i significació
Marina, el Parc de la Serralada Litoral o del parc en l’àmbit de la comarca del Baix
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona Llobregat. En el moment en què tot això
són alguns exemples de l’esforç específic, a està arrelat, és més fàcil transmetre’n el
partir dels ímputs propis dels ajuntaments i sentit i beneficis a d’altres àmbits.
del món local, per tal d’avançar en la
El Parc Agrari és una eina
redacció de plans especials
de dinamització econòpromoguts pel món local.
“Cal aprofitar el
mica de tota una zona
fet, sovint
Quin és el model?
agrícola. Com valora el
El de la coresponsabilitat en conflictiu, d’estar a programa pedagògic, la
la gestió del territori, grans prop de tot arreu” marca Producte fresc, la
determinacions a qui correscampanya Els sabors de
pongui i determinacions consensuades i l’horta o l’Arborètum de varietats traaccions específiques del món local.
dicionals de fruiters?
La Diputació gestiona espais molt tensioÉs necessari exportar el model del nats; molts d’ells, a 30 minuts de 4 milions
Parc Agrari per mantenir l’equilibri d’habitants; altres, com Collserola, a
només 5 minuts... Però un dels aspectes
territorial?
Crec poc en les fórmules i, molt, en les positius d’aquesta condició és la perfecta
autonomies dels territoris i dels models. oportunitat que suposen per a la creativiAllò que succeeix al Baix Llobregat no té tat. Són una experiència de gran riquesa,
per què ser assimilable al que passi a des del punt de vista de l’estructuració
l’Horta valenciana. El bon model territorial territorial. En relació amb el programa
és aquell que ofereix una bona anàlisi de pedagògic, és important que la gent
què passa en el territori i gaudeix del com- (infants i les seves famílies) dels municipis
promís de la seva gent. El model exporta- integrants del Parc Agrari conegui què s’ha
ble, per tant, és aquest: confiança i com- fet i el que ara cal és estendre aquesta feina
promís de la gent del territori a partir d’una tan ben feta més enllà. Hem d’aprofitar el
vocació global de planificació territorial a fet, sovint conflictiu, d’estar tan a prop de
escales àmplies que permetin prendre quasi tot. De la mateixa manera, la marca
determinacions consensuades entre les Producte fresc s’està consolidant. Tenim
precedents que ens serveixen d’exemple.
diverses administracions implicades.

El Sr. Mayoral en un moment de la seva visita al Parc Agrari.

Recentment s’ha constituït el Consorci
del Delta del Llobregat (el Prat,
Viladecans i Medi Ambient). Quina
relació s’ha d’establir entre aquest i el
Consorci del Parc Agrari?
Les administracions i entitats que conviuen en el territori han d’establir relacions de diàleg i cooperació. I més en
aquest cas, en què ambdues comparteixen alguns socis. Des de la gestió del Parc
Agrari s’han d’establir totes les dinàmiques que el territori precisa de coordinació i gestió comuna. Tot el que fa referència a l’aigua, a més, té unes
correlacions molt directes entre els espais
naturals i els espais agraris.
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El programa pedagògic l’Ecosistema
agrari duplica el nombre d’alumnes
L’activitat, plenament consolidada,
presenta novetats importants
La 7a edició del programa pedagògic
l’Ecosistema agrari finalitza amb un augment extraordinari del nombre d’alumnes.
Així, dels 1.340 alumnes que es registraren
el curs 2003-04, s’ha passat als 2.300
alumnes del Cicle Superior de Primària (5è
i 6è) que han visitat, enguany, les
instal·lacions de Can Comas. L’activitat s’adreça a les escoles que pertanyen als
municipis que formen part del Consorci
del Parc Agrari i està totalment subvencionada pel Consorci, a excepció del transport fins a Can Comas. La consolidació del
programa dins la oferta pedagògica de la
comarca i el fet que la Masia de Can
Comas estigui ja condicionada completament expliquen aquest increment d’alumnes de més d’un 50%.
Però les novetats no es limiten a la posta
en marxa de Can Comas. Una altre element novell és l’ampliació del bloc que es
destina a treballar el concepte de la producció integrada. Aquest any, els alumnes
han pogut conèixer de prop el control biològic com a estratègia per al control dels
insectes-plaga dins els sistemes de la pro-
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ducció integrada i l’agricultura ecològica.
Aquest sistema de control consisteix a
aprofitar els depredadors naturals dels
insectes, evitant l’aplicació de productes
químics o insecticides. A l’aula d’educació
agroambiental de Can Comas, s’ha instal·lat un insectari que assegura l’observació directa dels insectes-plaga (pugons i la
mosca blanca) i dels seus depredadors
naturals (la marieta i el xinxa, respectivament) així com la identificació, amb l’ajuda
de lupes binoculars, dels danys causats a
les fulles de les plantes afectades. Abans,
quan no es disposava de l’insectari, l’observació quedava restringida als camps de
l’entorn i a l’hivernacle i no sempre era
possible. La visita a l’hivernacle i la lectura
del llibre En Vermelló i en Llargarut completa el bloc sobre la producció integrada.
La resta d’activitats que formen part del
programa són les pràctiques dels treballs
del camp amb un pagès i la visita dels
infants a l’Arborètum. Finalment, amb els
monitors de l’associació SIGEA (adjudicatària del servei de guiatge), els nens i
nenes realitzen, a més a més, un itinerari

Un grup d’escolars a l’aula d’educació
agroambiental, a Can Comas.

pel riu. La panoràmica que des d’allí se’ls
ofereix comprèn la vall baixa i el delta del
Llobregat, els relleus dels voltants, les
infraestructures agrícoles relacionades
amb l’aigua (canals de reg i de desguàs) i
l’observació d’ocells.
Abans i després de la visita, els alumnes
treballen a l’escola una part dels conceptes
amb fitxes i el vídeo “L’agricultura a prop
teu”, material que prèviament s’ha fet arribar als mestres.
Actualment, el programa es desenvolupa entre els mesos de febrer i juny en sessions matinals de les 9:30 a les 13:30 h.
L’augment de la demanda fa que s’estudiï
la possibilitat d’ampliar-lo d’octubre a
juny.

“Per als nens, és una activitat de descoberta”

“Ser pagès a la vegada que és cansat és divertit”

Neus Soler, Mestra del CEIP Escola Parc (el Prat de Llobregat)

Alumnes del CEIP Escola Parc (el Prat de Llobregat)

Què destacaries de l’activitat?
Destacaria especialment l’itinerari pel riu amb la identificació i
reconeixement del relleu i el contacte directe amb el pagès. És
molt enriquidor que coneguin un pagès de debò, que hi parlin, que el vegin treballar. Els monitors fan molt entenedora
l’activitat sobre la producció integrada i l’hivernacle.

Us ho heu passat bé?
Sí, ens ha agradat molt i no ens hem avorrit gens i això que hi
hem estat tot el matí. Hem après moltes coses noves. No havíem estat mai al Parc Agrari.

Quin grau de coneixement del món agrari tenen, generalitzant, els infants del Prat?
Fa vint anys que sóc mestra i, en tot aquest temps, el seu
coneixement del món rural no ha evolucionat. Els nens i nenes del Prat són, en
la seva majoria, urbanites que coneixen poc les dinàmiques agràries. Per a
ells, és una activitat de descoberta.
Com han respost a l’activitat?
Tots s’han mostrat molt interessats.
No s’han avorrit en cap moment.
L’activitat és molt dinàmica i ha captat completament la seva atenció.
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Què us ha semblat més interessant i sorprenent?
Ens han agradat molt els hivernacles perquè ens han explicat
que hi ha diferents climes. A la primera part, també ens ha
agradat molt l’excursió pel riu i tot el que hem vist des d’allí.
Però, el millor ha estat conèixer el pagès i fer les feines del camp
amb ell. És molt divertit. Ser pagès a la vegada que és cansat és divertit.
Així, voleu ser pagesos de grans?
Hum... no! Perquè és més cansat que divertit.
Vosaltres viviu en una ciutat, aneu sovint
al camp o a la muntanya?
Sííí! (tots coincideixen en l’afirmació). Jo vaig
al terreny del meu pare a València; jo, a
Vallirana al terreny del meu avi; jo, a Piera
amb el pare a cuidar les plantes; jo...
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Dossier ADV d’Horta

Les ADV d’Horta del Baix Llobregat presenten
els resultats dels assaigs de varietats de tomaquera
L’estiu passat, les ADV d’Horta del Baix Llobregat van realitzar
una jornada de portes obertes adreçada als agricultors de la
comarca, institucions col·laboradores com el Parc Agrari del Baix
Llobregat i cases comercials interessades, per tal de donar a
conèixer els resultats dels assaigs sobre el comportament de
diferents varietats de tomaquera per collir en branca en hiver-

nacle fred de primavera i varietats de tomaquera per collir en
verd a l’aire lliure primerenques i tardanes.
Aquests assaigs, junt amb d’altres promoguts per les ADV
d’Horta del Baix Llobregat, es van realitzar a la finca experimental de Can Comas, on es troba situat el Centre d’Informació
i Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Assaig de varietats de tomaquera
Introducció
El cultiu de tomaquera és el cultiu de
més importància tant des del punt de vista
econòmic com en el nombre de productors. Un dels principals reptes per tal d’obtenir-ne un bon rendiment econòmic és
triar bé la varietat que cal plantar, de
manera que aquesta respongui a les
necessitats del productor però també a les
exigències del mercat i dels consumidors.
Per aquest motiu, és important donar,
als productors, informació actual i de
referència més neutra sobre el comportament real de, per una banda, les varietats
de tomàquet comercials que ja es fan servir i, per l’altra, sobre algunes de noves
que poden arribar a interessar.

Materials i mètodes
S’han fet tres estudis que comparen el
comportament de diferents varietats de
tomaquera:
a) Assaig de tomàquet per collir en branca a l’hivernacle, cultiu primerenc;
b)Assaig de tomàquet per collir en verd
a l’aire lliure, cultiu primerenc;
c) Assaig de tomàquet per collir en verd
a l’aire lliure, cultiu tardà.
En els tres assaigs, s’han realitzat, com a
mínim, 3 parcel·les de cada varietat; de
cada parcel·la, s’han marcat cinc plantes;
i, sobre aquestes, s’han fet tots els
recomptes. Els recomptes han estat setmanals, excepte cap al final del cultiu de
les tomaqueres tardanes, en què els
recomptes s’han fet quinzenalment. Els
paràmetres que s’ha mesurat han estat el
pes de cada pom i el nombre de tomàquets per pom (tomàquet en branca); el

pes del tomàquet, el nombre de tomàquets per planta i pom, i el calibre del
tomàquet (la resta); i la sensibilitat a
malalties i altres (tots).
a) En l’assaig de tomaqueres per collir
en branca, els recomptes s’han realitzat des del 06/07/2004 fins al
06/08/2004.
Les varietats utilitzades han estat:
ZAHORÍ (Zeta Seeds), DURINTA
(Western Seeds), BORO (Fitó), MONIKA (Syngenta), GEMELO (Rijk Zwaan),
CHIQUI (Zeta Seeds) i LLADÓ (De
Ruitier).
b)En l’assaig de tomaqueres per collir
en verd primerenques, els recomptes
s’han realitzat des del 23/07/2004
fins al 30/08/2004.
Les varietats utilitzades han estat:
MERCURIO (De Ruitier), VERDEJO (De
Ruitier), VERDI (Fitó), CF-149
(Gautier), BODAR (Seminis), ZORBA
(Zeta Seeds), 147/02 Fitó (Fitó), 5071
Rz (Rijk Zwaan) i 230097, 230676,
230590, 230576 (Syngenta).
c) En l’assaig de tomaqueres per collir
en verd tardanes, els recomptes s’han
realitzat des del 06/09/2004 fins al
18/10/2004.
Les varietats utilitzades han estat:
ZAYNO (Rijk Zwaan), VERDEJO (De
Ruitier), CAL NEGRE (Enza Zaden),
CF-149 (Gautier), BODAR (Seminis),
DIXIE (Zeta Seeds), EMILIO (Clause),
VIRGILIO (Clause), 74661 Rz (Rijk
Zwaan) i VINCHI (Rijk Zwaan).

Resultats
a) Madur per collir en branca: en totes
les varietats assajades de tomàquet

Varietats de tomàquet per collir en ram
cultivades dins d’hivernacle en cultiu primerenc.

madur per collir en branca, s’ha observat
una clara disminució del pes mitjà del
pom a mida que anem pujant per la planta (veure gràfic 1). Aquesta disminució
es deu a dos factors principals, per una
banda, el nombre mitjà de tomàquets per
pom disminueix una mica a mida que
anem pujant per la planta. En total, varia
d’entre un o dos tomàquets menys per
pom entre el primer i el vuitè pom. I, per
l’altra, també disminueix el pes mitjà del
fruit a mida que anem pujant pels poms.
Tot i que no es tracta d’una disminució
important (entre els 30 i els 50 gr. per
tomàquet), resulta més remarcable en
multiplicar-se aquesta disminució pel
nombre de tomàquets del pom.
Amb els resultats obtinguts observem
que collint els quatre primers poms obtenim ja més del 70% de la producció total
de la planta. Així, els percentatges de pes
collit en els quatre primers poms per cada
varietat es poden observar a la taula 1.
El resum dels resultats de totes les varietats, el trobem a la taula 2 on consta per
cada varietat la mitjana de fruits per pom,
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b) Tomàquet verd primerenc: en totes
les varietats assajades de tomàquet per
collir en verd primerenc, s’ha observat
una clara disminució del pes collit per
pom a mida que anem pujant per la planta (veure gràfic 2). La disminució, en
aquest cas, tan sols la podem explicar per
un factor: la disminució del nombre de
fruits per pom, en els darrers poms.

VARIETAT Mitja Fruits/Pom

2005:

POM 1-4
71%
68%
72%
69%
75%
juny. Núm.
81%
70%
72,29%
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Taula 1. Percentatge de pes collit dels quatre primers
poms sobre el total de la planta en les varietats per
collir en branca a l’hivernacle.

POM 7 POM 8

Gràfic 1. Pes mitjà per pom en les diverses varietats de tomàquet per collir en branca d’hivernacle.

el pes mitjà del pom, el pes mitjà per fruit
i les incidències i sensibilitats varietals
observades durant l’assaig.

VARIETAT
ZAHORÍ
DURINTA
BORO
MONIKA
GEMELO
LLADÓ
XIQUI
PROMIG

Pes Mitjà/Pom

Pes Mitjà/Fruit

Sensibilitat

Comentaris

ZAHORÍ

6,20

607,38 gr

97,96 gr

El fruit es desprén
en collir-lo

DURINTA

5,92

531,45 gr

89,85 gr

Culcagat (Alt)
Culcagat (Alt) i
Cracking (Mitjà)

BORO

4,79

525,15 gr

109,63 gr

MONIKA

5,66

518,06 gr

91,49 gr

GEMELO

5,62

483,17 gr

86,02 gr

LLADÓ

4,54

393,38 gr

86,61 gr

XIQUI

5,70

392,67 gr

68,89 gr

Taula 2. Resum dels resultats obtinguts en les diverses varietats de tomàquet per collir en branca a l’hivernacle.
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Gràfic 2. Pes total collit per planta en les diverses varietats de tomàquet per collir en verd primerenc a l’aire lliure.

Varietats de tomàquet per collir en verd
primerencs a l’aire lliure.

Pel que fa al pes mitjà per fruit, a
excepció d’algunes varietats, aquest es
manté força estable al llarg de tota la
planta. El resultats es poden observar en
el gràfic 3.
Amb els resultats obtinguts, observem
que collint els quatre primers poms s’obté
% PES COLLIT TOTAL/PLANTA
VARIETAT
Mercurio
Verdejo
Bodar
5071 Rik zwan
230576
230097
Verdi
CF149
147/02 Fit
Zorba
230676
230590
PROMIG

POM 1-4
82%
93%
84%
92%
87%
100%
90%
91%
91%
88%
99%
83%
90,00%

Taula 3. Percentatge de pes collit dels quatre primers
poms sobre el total de la planta en les varietats per
collir en verd primerenques a l’aire lliure.
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Gràfic 3. Pes mitjà del fruit segons el pom en les diverses varietats de tomàquet per collir en verd a l’aire lliure
primerenques.

ja prop del 90% de la producció total de la
planta. Així, els percentatges de pes collit
en els quatre primers poms per cada varietat es poden observar a la taula 3.
Mercurio
Verdejo

Promig calibre Total pes collit Pes mitjà fruit

El resum dels resultats de totes les varietats el trobem a la taula 4, on consta per
cada varietat la mitjana del calibre per
fruit, el pes total collit per planta, el pes

Total fruits Fruits/pom

Cul cagat (blossom) Cracking

Sensibilitats

6,62 cm

2823,00 gr 167,37 gr

16,87

4,1

Incidència baixa

Incidència baixa

5071 Rik zwan 6,42 cm
Verdejo

2395,80 gr 182,42 gr

13,13

4,4

Incidència baixa

Incidència baixa

6,28 cm

2898,67 gr 159,85 gr

18,13

4,9

Incidència baixa

Incidència baixa

5071
Rik zwan
CF149

6,21 cm

2482,40 gr 160,50 gr

15,47

4,1

Incidència baixa

Incidència baixa

147/02 Fit
230576

5,80 cm

2904,67 gr 141,00 gr

20,60

4,8

Incidència baixa

Incidència mitja

230097
230676

6,54 cm

1211,67 gr 153,38 gr

7,90

4,4

Incidència baixa

Incidència baixa

230590
Verdi

6,09 cm

2307,33 gr 152,47 gr

15,13

4,1

Incidència baixa

Incidència baixa

CF149

5,57 cm

2360,33 gr 134,11 gr

17,60

4,9

Incidència alta

Incidència baixa

147/02 Fit

5,66 cm

1964,07 gr 144,42 gr

13,60

4,5

Incidència baixa

Zorba

6,00 cm

2194,17 gr 133,25 gr

16,47

4,8

Incidència mitja

Incidència baixa (1 parcel·la morta)
Incidència baixa

230676

5,50 cm

1853,33 gr 133,65 gr

13,87

4,3

Incidència alta

Incidència baixa

230590

5,50 cm

2301,11 gr 122,84 gr

18,73

5,3

Incidència mitja

Incidència alta

Mercurio
Bodar

230576

230097
Bodar
Verdi

Zorba

Fusa rium

13 tamugronats

Taula 4. Resum dels resultats obtinguts a les diverses varietats de tomàquet per collir en verd primerenc a l’aire lliure.
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Varietats de tomàquet per collir en verd
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Gràfic 4. Pes total collit per planta en les diverses varietats de tomàquet per collir en verd tardà a l’aire lliure.
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Gràfic 5. Pes mitjà del fruit segons el pom en les diverses varietats de tomàquet per collir en verd a l’aire lliure
tardanes.

mitjà per fruit, el total de fruits collits per
planta, la mitjana de fruits per pom, i les
incidències i sensibilitats varietals observades durant l’assaig.
c) Tomàquet verd tardà: a totes les
varietats assajades de tomàquet per collir
en verd tardà, s’ha observat una clara disminució del pes collit per pom a mida que
anem pujant per la planta (veure gràfic
4). La disminució, en aquest cas, tan sols
la podem explicar per un factor: la disminució del nombre de fruits per pom, en
els darrers poms.
Pel que fa al pes mitjà per fruit, a
excepció d’algunes varietats, es manté
força estable al llarg de tota la planta.
Aquests resultats es poden observar en el
gràfic 5.
Amb els resultats obtinguts, observem
que collint els quatre primers poms obtenim ja prop del 90% de la producció total
de la planta. Així, els percentatges de pes
collit en els quatre primers poms per cada
varietat es poden observar a la taula 5.
El resum dels resultats de totes les
varietats, pot observar-se a la taula 6, on
consta per cada varietat la mitjana del
calibre per fruit, el pes total collit per
planta, el pes mitjà per fruit, el total de
fruits collits per planta, la mitjana de
fruits per pom, i les incidències i sensibilitats varietals observades durant l’assaig.
Cal destacar que els calibres obtinguts

Promig
calibre

POM 1-4
92%
87%
89%
87%
91%
87%
84%
98%
81%
87%
88,30%

Taula 5. Percentatge de pes collit dels quatre primers
poms sobre el total de la planta en les varietats per
collir en verd tardanes a l’aire lliure.

Fruits
Total pes Pes mitjà collits per Fruits/
collit planta
fruit
pom Cul cagat Cracking
planta

Esberlat

Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
alta
Incidència
baixa
Incidència
baixa

Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
alta
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
mitja
Incidència
mitja
Incidència
baixa

Dixie

7,52 cm 2374,33 gr 210,74 gr

11,27

3,8

Verdejo

7,36 cm 2097,00 gr 201,63 gr

10,40

3,7

CF149

7,40 cm 2101,00 gr 184,30 gr

11,40

3,5

Cal negre

7,48 cm 1981,58 gr 196,20 gr

10,10

3,6

Zayno

7,32 cm 1674,00 gr 193,53 gr

8,65

3,8

Bodar

7,20 cm 2016,50 gr 180,04 gr

11,20

3,7

Virgilio

7,09 cm 1948,25 gr 184,67 gr

10,55

3,4

Emilio

6,72 cm 2095,00 gr 167,60 gr

12,50

3,4

Vinchi

6,83 cm 2053,00 gr 161,65 gr

12,70

3,6

74661 RZ

6,96 cm 1650,25 gr 161,79 gr

10,20

3,5

Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
mitja
Incidència
alta
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa
Incidència
baixa

Sensibilitats

Fusarium (2 parcel·les
mortes)

Fusarium (1 parcel·la
mortes)

Taula 6. Resum dels resultats obtinguts en les diverses varietats de tomàquet per collir en verd tardà a l’aire lliure.
Primerenques
Promig
calibre
Total pes
collit/Pl
Pes mitjà
fruit
Total fruits
collits/Pl

Verdejo

Bodar

CF149

Tardanes

6,42 cm

6,28 cm

5,57 cm

2395,80 gr

2898,67 gr

2360,33 gr

182,42 gr

159,85 gr

134,11 gr

13,13

18,13

17,60

Promig
calibre
Total pes
collit/Pl
Pes mitjà
fruit
Total fruits
collits/Pl

Verdejo

Bodar

CF149

7,36 cm

7,20 cm

7,40 cm

2097,00 gr

2016,50 gr

2101,00 gr

201,63 gr

180,04 gr

184,30 gr

10,40

11,20

11,40

Fruits/pom

4,4

4,9

4,9

Fruits/pom

3,7

3,7

3,5

Culcagat

Incidència
baixa
Incidència
baixa

Incidència
baixa
Incidència
baixa

Incidència
alta
Incidència
baixa

Culcagat

Incidència
baixa
Incidència
baixa

Incidència
baixa
Incidència
baixa

Incidència
baixa
Incidència
baixa

Cracking

Cracking

Taula 7. Taules comparatives de les varietats per collir en verd a l’aire lliure cultivades com a primerenques i
tardanes.

en les tomaqueres tardanes són sempre
superiors als de les tomaqueres primerenques, ja sigui entre varietats diferents,
com en les varietats que s’han repetit. Per
contra, es cullen menys nombre de fruits
a les tardanes, de forma que el pes total
collit per planta disminueix. Aquesta
comparativa es pot observar a la taula 7.

Col·laboracions
Les ADV han treballat amb diverses
cases comercials de llavors Syngenta,
Seminis, Graines Gautier, Rijk Zwaan,
Enza Zaden, Western Seeds, Clause, De
Ruitier, Fitó i Zeta Seeds. També cal destacar la col·laboració de la casa Lainco en
l’elaboració dels resultats.
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Els Plans de Treball es materialitzen en la millora de les
infraestructures públiques de l’espai agrari del parc
El 21 de juny de 2004, el Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat aprovava en el seu Consell Plenari el Protocol de
col·laboració entre el Consorci del Parc Agrari i els ajuntaments
consorciats per a l’execució d’obres i serveis en l’àmbit del Parc
Agrari del municipi corresponent. Aquest protocol comportava
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la subscripció de convenis amb els Ajuntaments de Viladecans,
Sant Feliu, Gavà, Sant Boi i el Prat. El conveni marc per al període 2005-2007 es concreta en Plans de Treball anuals (veure
taula), on cadascuna de les parts assumeix l’execució i finançament de les actuacions que s’hi expressen.

PLANS DE TREBALL - CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS
Actuació
Parc Agrari

Import
estimat

Actuació
Ajuntament

Import
estimat

VILADECANS 2004
Arranjament del camí de les Maletes
Arranjaments de ponts d’accés
finques (camí dels Llanassos)
Part asfaltat del camí del Pi Tort

11.514,88*

Asfaltat del camí del Pi Tort

29.381,67

TOTAL

27.667,53

TOTAL

29.381,67

SANT FELIU 2004
Arranjament del camí paral·lel a l’A-2

8.667,53
19.000

5.550

Arranjament del desguàs de la riera de la Font
(L’import real esmerçat ha estat de 4.509,68)
Desbrossaments (torrent del terme,
riera de la salut i riera de la Font)

2.326,15
1.033,08

Arranjament del camí paral·lel a l’A-2,
riera de la salut - Sant Joan
Gual d’entrada del camí de la
riera de la Font
Tancament camí del Pla

TOTAL

8.909,23

TOTAL

4.189,4
3.128,95

13.090,8

5.772,45

GAVÀ 2005
Arranjament del camí del Soberano de Baix
Arranjament del tram final del camí de Parets

20.268
6.350

Arranjament del camí de Can Torelló
Obres generals de manteniment

17.604
6.000

TOTAL

26.618

TOTAL

23.604

SANT BOI 2005
Arranjament del camí de les Salines

30.000

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

20.108,26

TOTAL

30.000

TOTAL

28.388,26

EL PRAT 2005
Sistema de bombeig al sector de Cal Roc

60.000

TOTAL

60.000

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

*Pendent d’incloure en el Pla de Treball 2005 Viladecans

Camí del Pi Tort
(Viladecans),
abans i després
de les obres.
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8.280

35.000
10.000
15.000
60.000
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Atorgament de les subvencions a cooperatives,
ADV i altres entitats agràries sense ànim de lucre
per a l’any 2005
El total de les ajudes suma 179.887,67 euros

El Consorci va aprovar el passat 13 de
juny de 2005 la resolució definitiva de la
concessió d’ajuts dins la convocatòria de
subvenció a les cooperatives i altres entitats agràries sense ànim de lucre en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per
a l’any 2005. També s’aprovà la concessió
d’ajuts dins la convocatòria de subvenció
a les Agrupacions de Defensa Vegetal
(ADV) i altres entitats agràries sense ànim
de lucre en l’àmbit del Parc Agrari del

Baix Llobregat per a l’any 2005.
Prèviament, el Consell Plenari de 30 de
març de 2005 va aprovar les convocatòries per a la concessió de subvencions
segons les bases aprovades que es publicaren en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. Un cop acabat el termini de
presentació i analitzades totes les sol·licituds correctament formulades, el
Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat va realitzar una proposta de

Subvencions atorgades
Agrícola de Sant Vicenç dels Horts, SCCL
8.813,36 euros per a la instal·lació de prestatgeries i compra
d’equips informàtics.

Associació de productors de fruita dolça
de producció integrada
3.153,02 euros per a l’assessorament tècnic i 3.200 euros
per al programa específic 2005.

Associació de criadors de la raça Prat
5.428,50 euros per a la realització d’un estand.

Associació de pagesos del Papiol
7.500 euros per a la compra d’una bomba d’aigua i una
desbrossadora i per a l’organització de la Festa de la Cirera
2005.

Canal de la dreta del riu Llobregat
2.284,35 euros per a la compra d’equips informàtics.

concessió de subvencions per a cada una
de les dues convocatòries.
Totes les entitats sol·licitants han acceptat la subvenció atorgada.
L’import total de les subvencions a les
cooperatives i altres entitats agràries
sense finalitat de lucre és de 65.034,23
euros, mentre que les subvencions per a
les ADV i altres entitats agràries sense
finalitat de lucre sumen un total
d’114.853,44 euros.

Consell regulador del pollastre i capó del Prat
7.980 euros per a l’edició d’un fulletó informatiu per als consumidors, l’edició d’un fulletó informatiu per als restauradors, la
producció d’un DVD promocional i la realització d’un espai web.

Cooperativa Agrària Santboiana, SCCL
29.875 euros per a la instal·lació d’un estabilitzador d’arrencada per a la cambra frigorífica, una bàscula, la compra d’un carro
expositor, una carretilla elevadora i un remolc per a tractor.

ADV Baix Llobregat
11.993,09 euros per al programa genèric 2005, 12.060
euros per al programa genèric 2006 i 9.000 euros per al programa específic 2005.

ADV Delta del Llobregat
10.860,35 euros per al programa genèric 2005 i 11.040
euros per al programa genèric 2006.

ADV de Fruita del Baix Llobregat
17.000 euros per al programa genèric 2005, 16.900 euros
per al programa genèric 2006 i 22.800 euros per al programa
específic 2005.

Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari
Amb el present número us fem arribar un
exemplar del text refós de la normativa del Pla
especial de protecció i millora del Parc Agrari
del Baix Llobregat, així com un resum de la
memòria i els dos plànols d’ordenació.
El Pla especial és la figura urbanística que
determina bàsicament l’àmbit de parc i el règim
de protecció i gestió actuals en aplicació de la
legislació urbanística. Juntament amb el Pla de

gestió i desenvolupament i la figura de
gestió del Consorci, és l’instrument cabdal per a la preservació i potencialització
de l’espai agrari delimitat.
El Pla especial va ser aprovat definitivament en data de 17 de desembre de
2003, i publicada l’aprovació del seu
text refós en el DOGC número 4.216 de
10 de setembre de 2004.
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Estanyats de Can Roc:
9a temporada
L’estanyat és una pràctica tradicional que consisteix en el
negament amb aigua dolça
dels camps de conreu per
reduir-ne els nivells de salinització. El Parc Agrari del Baix
Llobregat la realitza des de
l’any 1997, amb la particularitat de perllongar la inundació
durant vàries setmanes.

Localització estratègica
La zona dels estanyats té 2,2 hectàrees.

9 de maig - 19 de juliol
15 d’abril - 9 de maig
19 de març - 15 d’abril

Les inundacions són progressives.

La localització a la finca de
Can Roc (2,2 ha) és estratègica: per una banda, és una
zona ZEPA (Zona Especial
Protecció d’Aus) i, per l’altra,
es troba en un final de regadora (rep l’aigua que aniria a
la Bunyola i, finalment, al
mar).
La inundació de les terres es
fa de manera progressiva
(veure imatge aèrea). Aquest
fet dóna heterogeneïtat als
resultats.
En els darrers tres anys, el
parc ha avançat les dates per
tal de fer-les coincidir amb el

període
prenupcial
de les14
aus i
2005:
juny. Núm.
perquè al mes de juliol hi ha
escassetat d’aigua. En cas de
restriccions, l’aigua s’acumularia a la zona on hi ha nius i a
l’interior. Un cop a la setmana
es realitzen les tasques de
seguiment de l’avifauna
migratòria i nidificant de les
poblacions que s’aturen a Can
Roc.
Entre totes les aus observades,
destaquen:
Ocells migratoris: gamba
roja (Tringa totanus), corriol
gros (Charadrius hiaticula),
valona (Tringa galeona), territ
variant (Calidris alpina) i territ
menut (Calidris minuta);
Ocells nidificants: cuereta
groga (Motacilla flava), ànec
de coll verd (Anas platyrhynchos), corriol petit (Charadrius
dubius) i cames llargues
(Himantopus himantopus);
Ocells de pas: oreneta vulgar
(Hirundo rustica) i gavià
argentat (Larus michahellis).

Presentació del Parc Agrari en el marc
dels cicles de conferències del Pla Delta
El dimecres 16 de febrer a les 19 h,
Ramon Terricabras, gerent del Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat, va oferir la conferència que portava per títol “El
Parc Agrari i el Centre d’Informació de
Can Comas”.
La xerrada tingué lloc a les oficines del
Pla Delta, al Prat de Llobregat, i s’emmarca en els cicles de conferències mensuals
(jornades temàtiques) que el Centre
d’Informació del Pla Delta organitza per
tal d’explicar el projecte de transformació
territorial, social, econòmic i ambiental de
l’entorn del delta del Llobregat.
Adreçades al gros de la ciutadania,
però, en especial, a la del municipi del
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Prat de Llobregat, el Centre d’Informació
del Pla Delta organitza cicles de conferències, munta exposicions temporals i
dirigeix programes específics per als escolars i sortides de cap de setmana i en
horari de matí per a grups.
Totes les activitats es proposen donar a
conèixer el Pla d’Infraestructures i Medi
Ambient del Delta del Llobregat, conegut
com a Pla Delta.

Espai idoni per al debat
Com és habitual en totes les activitats
relacionades amb el Parc Agrari que es
desenvolupen al municipi del Prat, cal destacar el poder de convocatòria de l’acte (hi

assistiren una quarantena de persones).
“El desviament del riu, el nou planejament
que afectarà una part de la zona agrícola
més propera al mar o la formació del proper consorci del delta són problemàtiques
que la ciutadania posa damunt de la taula
cada vegada que es presenta el projecte
del Parc Agrari” declara Ramon Terricabras
“al Prat, la ciutadania està molt motivada i
interessada en el nostre projecte”.
La xerrada fou una interessant continuació del debat encetat al Consell Agrari que
tingué lloc a l’Ajuntament del Prat quinze
dies abans.
Per a més informació, podeu consultar el
web www.aj-elprat.es/pladelta.

2005: juny. Núm. 14

La Sra. Bruna Brevilla, Presidenta del Parco Agricolo
Sud Milano, visita Can Comas
Responsables del Parc Agrari són convidats al parc italià el mes de juliol
El Parc Agrícola de Milà és el referent en
l’àmbit dels parcs agrícoles. Amb una
superfície de 46.308 ha, comprèn el cinturó Sud de l’àrea metropolitana milanesa,
un territori agrícola que aconsegueix la
seva protecció l’any 1990, quan la Regió
Lombardia aprova la Llei per a la constitució del parc regional del cinturó metropolità Parco Agricolo Sud Milano.

Primera trobada
La referencialitat del cas italià en el marc
europeu fa tan important la visita que el
dijous 12 de maig realitzà la Directora del
Parc Agrícola de Milà i Diputada provincial,
Sra. Bruna Brevilla, a les instal·lacions del

Parc Agrari. L’acompanyaven la Sra. Maria
Pia Sparla (tècnica del parc de Milà) i un
responsable de comunicació.
A més de visitar les instal·lacions de Can
Comas i una part important de les 2.938
hectàrees que constitueixen el parc, a la
trobada es va acordar l’establiment d’algun
tipus de vinculació entre el Parco Agricolo
Sud Milano i el Parc Agrari. Una segona
trobada informal tingué lloc a la Jornada
Tècnica de Fedenatur “Agricultura periurbana: problemes, oportunitats i desafiaments” a Brussel·les el 3 de juny. Està previst que representants del Parc Agrari visitin
el parc de l’àrea metropolitana de Milà la
primera quinzena de juliol.

Bruna Brevilla.

V Concurs de Fotografia Dia de la Terra,
de Cornellà de Llobregat
L’agricultura, tema del certamen
El divendres 22 d’abril, es conegueren
els guanyadors del V Concurs de
Fotografia Dia de la Terra. El jurat estava
format per Sònia Callau (tècnica agrícola del Parc Agrari), a més de dos fotògrafs, un dels guanyadors del certamen
2004 i representats de l’Ajuntament de

Cornellà de Llobregat, organitzador del
concurs. Enguany, el tema escollit ha
estat l’agricultura i, amb la seva elecció,
es vol reivindicar la importància d’una
activitat cabdal a Cornellà fins no fa
massa anys. L’èxit de participació, amb
54 concursants i un total de 129 foto-

grafies presentades, subratlla l’interès
que, avui en dia, suscita aquesta temàtica. La qualitat de les fotografies presentades ha obligat a afegir, als guardons
que ja figuraven a les bases, dos tercers
premis i una menció especial, tots ells en
la categoria color.

Primer premi a Xavier Socoró
per l’obra “Pentinant la
terra”.

CATEGORIA COLOR

CATEGORIA
BLANC I NEGRE

Segon premi a Rubén Jurado
per l’obra “La bicicleta, el
mejor transporte del payés”.

Primer premi a Cristóbal Trujillo
per l’obra “Sense títol”.

Segon premi a Luis Leandro
Serrano per l’obra “Pagès”.

Tercer premi a Juan Rodríguez
per l’obra “Isidoro”.

Tercer premi a Jesús Fernández per
l’obra “Primavera”.

Menció especial a Joan Pere Romera
per l’obra “Miratge urbà”.
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El Parc Agrari, convidat a la 1a Assemblea General de Purple
(Plataforma europea de regions periurbanes)
Catalunya és un dels vuit membres promotors i l’únic representant estatal
Els passats 14 i 15 d’abril, tingué lloc a
París la 1a Assemblea General de Purple
(Plataforma europea de regions periurbanes). Catalunya és una de les vuit regions
promotores i, a través del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP),
l’únic representant de l’Estat espanyol.
Per la seva experiència i coneixement en
la gestió d’espais agraris periurbans, un
representant del Parc Agrari fou convidat
a assistir-hi.

La Resolució Purple
Uns mesos abans (la Haia, 21 i 22 d’octubre de 2004), s’havia celebrat la
Conferència de presentació de Purple, on
les vuit regions promotores van elaborar i
aprovar provisionalment l’anomenada
Resolució Purple (una proposta per a l’agenda per a la política regional i rural
europea). El document ofereix el marc
global de les propostes a fer a la Comissió
Europea per al període 2007-2013.
Aquestes són: fer paleses les necessitats
específiques de les regions periurbanes en
les polítiques agràries; evidenciar que la

desaparició dels pagesos amenaça la viabilitat i el manteniment dels espais periurbans; vetllar pel manteniment dels espais
periurbans; aconseguir la reconnexió dels
enllaços entre la ciutat, els pagesos i els
consumidors, dins les diverses zones
periurbanes i entre les diferents regions.
L’interès que aixecà el projecte del Parc
Agrari del Baix Llobregat com a referent
en la protecció i gestió d’un espai agrari
periurbà sotmès a un alt nivell de pressió
ha motivat que, des de Purple, es contempli realitzar una visita al parc.
“Cal aprofitar el debat obert que hi ha
actualment a nivell europeu (...). Hem de
fer valer la nostra experiència i originalitat
en la gestió d’espais agraris periurbans
per tal de tenir veu en aquest gran
debat”, declara Sònia Callau, representant del Parc Agrari a l’Assemblea. “Tots
els presents a París creiem que hi ha
massa organitzacions, associacions, etc.
que treballen en el mateix tema i, sovint,
no s’aprofiten els recursos de forma eficient ni es té accés a tota la informació
disponible”, conclou.

2005: juny. Núm. 14

Programa de la 1a Assemblea
• Ponències sobre el concepte periurbà.
El representant del DARP oferí l’oportunitat a la tècnica del Parc Agrari de
fer una presentació de manera conjunta. Finalment, es preparà un document que s’incorporà al discurs del
representant del DARP.
• Presentació de les regions candidates
a incorporar-se a Purple: Malta,
Suècia i Alemanya.
• Taula rodona: “El futur de les regions
periurbanes en la Política Agrària
Comunitària”.
• Presentació del Pla de Treball on es
contempla la celebració de la propera assemblea a Anglaterra el mes
d’octubre.
• Establiment de la composició del
Comitè Polític Executiu (Presidència:
Holanda; dues vice-presidències:
França i Anglaterra; Tresoreria:
Bèlgica; i un membre delegat d’Afers
Exteriors: Polònia).
• Següents acords: aprovació dels
membres del Comitè Polític Executiu;
adopció de la Resolució Purple (aprovada provisionalment a la Haia) i
adopció del Pla de Treball.

S’inicia el Congrés del Món Rural de Catalunya (Rural’06)
El Parc Agrari hi participa activament amb la presentació de diverses comunicacions
El passat 4 de febrer, al Monestir de Poblet,
s’endegava oficialment el Congrés del Món
Rural de Catalunya (Rural’06). El sistema de
treball del Congrés s’estructura en ponències, assemblees territorials i trobades comarcals. Les conclusions d’aquest entramat
d’espais de diàleg es posaran en comú a
Barcelona els dies 5, 6 i 7 de maig de 2006
i es traduiran en les Publicacions del Primer
Congrés del Món Rural de Catalunya.

Reptes del sector a debat
Els continguts de Rural’06 s’articulen en
cinc àmbits generals, corresponents als
cinc debats principals existents, avui en dia,
en el sector rural.
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Són: el repte del diàleg: món rural/món
urbà; el repte de la competitivitat; el repte
de la sostenibilitat; el repte de la vertebració social; i el repte institucional.
El Parc Agrari del Baix Llobregat ha
sol·licitat participar en els següents temes:
• El contracte territorial de l’explotació per
tipus de territori (2 de juny);
• La producció ecològica (17 de juny);
• L’ús eficient de l’aigua (14 de setembre);
• La intensificació de l’agricultura sota
un sistema integrat de producció (3
d’octubre);
• L’agricultura periurbana (14 d’octubre);
• Protecció i usos del sòl (25 de gener de
2006).

Rural’06 mostra les inquietuds dels diferents sectors –agricultors, ramaders, pesquers i forestals-, constata les demandes
d’una societat cada vegada més preocupada per la integritat del medi, la qualitat dels
aliments i l’equilibri territorial i, finalment,
dóna veu a tots els actors.
Cal esperar que el Congrés defineixi
quins són els punts forts, els punts dèbils,
les oportunitats i les amenaces de l’agricultura catalana.
Es preveu una participació per damunt
del miler de persones, totes elles vinculades al món rural.
Per a més informació podeu consultar el
web www.congresmonrural.com.

2005: juny. Núm. 14

Visites destacades

TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions
• Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat:
936 852 400
• Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica
d’Acció Territorial: 934 022 400
• Consell Comarcal del Baix Llobregat:
936 852 400
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient
Oficina comarcal de Sant Boi - Agents rurals:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient: 934 193 085
Agència de Residus: 935 673 300
Agència Catalana de l’Aigua: 935 672 800
• Unió de Pagesos de Catalunya
Oficina comarcal de Sant Boi: 936 525 700
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre:
933 011 636
• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya:
934 510 393
• Reial Canal de la Infanta: 933 180 036
• Canal de la Dreta del Llobregat: 936 358 267
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
933 788 190
• ADV de Fruita del Baix Llobregat: 933 788 190
Entitats econòmiques
• MERCABARNA: 933 355 300
• Coop. del Prat de Llobregat:
933 790 057 / 933 790 151
(Mercabarna): 932 630 972
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
936 622 147
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
933 730 115
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
932 620 358
• Coop. Agrícola de Viladecans: 936 580 194
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
936 400 180 / 936 400 018
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 933 352 967
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
936 560 058
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
936 660 986
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 936 681 492
• Associació de Criadors de Raça Prat: 933 790 057
• Associació de Productors de fruita dolça
de producció integrada: 649 606 030
Seguretat rural, protecció civil i ajuntaments
Servei de Vigilància del Parc Agrari: 649 957 930
Protecció Civil: 934 820 325
Bombers: 085
Creu Roja de Sant Boi: 936 521 311
Policia Nacional: 091
Guàrdia Civil: 062
Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts:
936 566 761
• Mossos d’Esquadra: 933 009 191
•
•
•
•
•
•
•

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

DISSABTE 26 FEBRER, DIVENDRES 4 I DISSABTE 12 MARÇ

DIJOUS 7 ABRIL

Estudiants de l’assignatura Geografia rural de la UAB
visiten el Parc Agrari per conèixer un model de gestió d’un
espai agrari periurbà.

El parc rep la visita de Carlos
Pascual, arquitecte i tècnic
municipal encarregat de la
gestió de serveis de
Montevideo (Uruguai). El
terme municipal comprèn
un extens espai agrari caracteritzat per la pressió de la
proximitat de la gran ciutat i
per la complexitat de la
xarxa de serveis ubicats en
els nuclis urbans de l’espai
agrari deltaic.

DISSABTE 30 ABRIL
Visita que s’inscriu en el marc de les
sortides de cap de setmana que organitza el Centre Ambiental Cases
d’en Puig (el Prat de Llobregat). Un
tècnic del parc acompanya els participants en la visita a Can Comas, on té
lloc una xerrada explicativa sobre el
Parc Agrari i un recorregut per les instal·lacions de la finca.
DEL DIVENDRES 6 AL
DIUMENGE 8 MAIG
Presència del Parc Agrari del
Baix Llobregat a l’estand de
la Diputació de Barcelona,
Àrea de Parcs Naturals, instal·lat a la Fira de
l’Ascensió de Granollers.
DIVENDRES 3 JUNY

DILLUNS 30 MAIG
Una representació de la
pagesia professional hortícola del Garraf, acompanyada pel cap de l’Oficina
Comarcal del DARP, visita el
Parc Agrari. La sessió s’engloba dins una jornada tècnica
prevista en el marc del Pla
Anual de Transferència
Tecnològica 2005.

Presentació a Brussel·les
del Parc Agrari amb motiu
de la celebració de la Jornada Tècnica de Fedenatur:
“Agricultura periurbana:
problemes, oportunitats i
desafiaments”.

Michael Soegaard
Joergensen, professor de la
Universitat de Geografia
Technical University of
Denmark, interessat en
models de gestió dels espais
agraris periurbans, coneix les
instal·lacions del Parc Agrari.
DIJOUS 9 JUNY
Cinc membres de l’equip tècnic de redacció del Pla director del Parque Cultural del
camino real de la Mesa visiten el Parc Agrari per recopilar informació sobre el model
de gestió d’aquest espai agrari. L’equip desenvoluparà un
projecte Proder en un espai
agrari en territori asturià.

DIUMENGE 8 MAIG

La 13a Marxa Ciclista per la ribera del
Llobregat aplega prop de 1.100 participants
La marxa reivindica la preservació del riu i el seu entorn
Durant el matí del diumenge 8 de maig, es va
fer la 13a Marxa Ciclista per la ribera del
Llobregat, organitzada pel Club COCOS i
Comissions Obreres del Baix Llobregat. L’edició
d’enguany, i per tercer any consecutiu, ha finalitzat a les instal·lacions de Can Comas, després
d’un recorregut de 30 km que s’inicia al Pont
del Diable, a Martorell.
La reivindicació que transmet el lema de la
marxa “Preservem el riu i el seu entorn” segueix
més viva que mai a través d’una activitat consolidada que constitueix un referent de sostenibili-

tat ambiental per a la ciutadania de la comarca.
Aurora Huerga, secretària general de CCOO del
Baix Llobregat, declarà: “El
fet que la ciutadania participi de manera tan
entusiasta reafirma la necessitat de recuperar
aquest espai fluvial”. Manuel Caro, president del
Club COCOS, destacava: “La marxa s’ha desenvolupat sense cap incidència, amb un temps
esplèndid i amb la xifra més alta de participació,
que esperem superar l’any vinent”.
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CAN
COMAS
CENTRE D’INFORMACIÓ
I GESTIÓ DEL PARC AGRARI
Gerència
Direcció
Servei de Vigilància del Parc Agrari
Serveis Tècnics
Aula d’Educació Agroambiental

CENTRE DE GESTIÓ
AGROAMBIENTAL
ADV Delta del Llobregat
ADV Baix Llobregat
ADV de Fruita del Baix Llobregat

SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS
DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX LLOBREGAT

DIR.
Sortida per C-32/B-20:
BARCELONA
El Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Centre comercial (Carrefour)

C-32/B-20

Carrefour
SANT BOI
CAN COMAS

EL PRAT DE
LLOBREGAT

Carrefour

Masia de Can Comas
Centre d’Informació i Gestió
del Parc Agrari
Camí de la ribera, s/n
Apartat de correus 76
08820 el Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190
Fax 933 794 800
E-mail: parcagrari@diba.es
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres
de les 9.00 a les 14.00 h

