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“No hi ha
agricultura
sense pagesos”

Q

uan es va començar a formular el Parc
Agrari, en el marc del programa LIFE, hi
havia una frase que sintetitzava una
idea clau: "No hi ha agricultura sense pagesos,
i no hi ha pagesos si aquests no poden guanyar-se la vida".
Aquesta frase, amb tots els seus matisos,
segueix essent vàlida, la seva lògica és evident.
A més, també planteja el desenvolupament
agrari com una necessitat que cal afrontar
d’una forma continuada.
El Consorci del Parc Agrari pot contribuir a
impulsar aquest desenvolupament i la modernització de l’agricultura en el seu àmbit. Ara
bé, els principals actors han de ser els professionals de l’agricultura. Així, la seva voluntat
d’avançar en els processos productius i comercials és imprescindible.
Els convenis de col·laboració subscrits entre
el Consorci del Parc Agrari i les entitats agràries
han estat l’instrument per a vehicular el suport
de les iniciatives del sector agrari. El Consorci
recull les propostes, les estudia i si estan ben
orientades, s’implica en la seva materialització.
El sector agrari ha de ser el protagonista de la
seva transformació i ha d’aportar el seu esforç
en cada projecte de la forma més adient.
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El Consorci del Parc Agrari vol contribuir a
impulsar el desenvolupament i la modernització
de l’agricultura periurbana.

Per adaptar-se als canvis del mercat i tecnològics, a la nostra agricultura li manquen
estructures. El tradicional individualisme del
pagès del Baix Llobregat ha generat un dèficit
d’infrastructures de serveis en la producció i
comercialització que ara cal superar amb projectes viables i de futur, encara que només
siguin un pas per altres accions futures. El més
important és avançar.
Els nous convenis i plans de treball signats,
dels quals informem en aquest número de
Notícies del Parc Agrari, se situen en aquest
marc de participació del Consorci en els projectes de les entitats agràries per dotar-se d’infrastructures i desenvolupar mecanismes que
facin més viable l’activitat agrària.
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El Parc Agrari del
Baix Llobregat
s’integra dintre del
sistema d’espais
naturals i agraris
de L’anella verda:

Diputació
de Barcelona
Àrea d’Espais
Naturals

infoparc_7

27/9/00

11:03

Página 3

Juliol 00 • Número 7

El Consorci signa
nous convenis
amb entitats
agràries

E

l 15 de juny passat va tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal del Baix
Llobregat l’acte de signatura
de nous convenis i plans de
treball per a l’any 2000 entre
el Consorci del Parc Agrari i sis
entitats agràries.
Les cooperatives agrícoles
del Prat, Santa Coloma de
Cervelló, Sant Boi i Sant Vicenç
dels Horts rebran el suport
econòmic del Consorci per a
realitzar millores en els seus
magatzems i locals i introduir-hi
nous serveis. Per la seva banda,
gràcies també al suport del
Consorci, l’Associació de Criadors del Pollastre de la Raça
Prat, continuarà la campanya
de promoció d’aquest tipus de
pollastre per tal de potenciarne la demanda i assolir un nivell

de producció adequada per fer
rendible la cria professional.
El nou conveni amb la comunitat de Regants del reg Vell de
Sant Vicenç dels Horts permetrà
el reg amb aigües de l’estació
depuradora de Sant Feliu. Fins
ara una important zona de Sant
Vicenç s’havia quedat sense
aigua de reg per la disminució
d’aigua de la riera de Sant Cervelló, d’on captava el reg Vell.
Aquests convenis i plans de
treball amb entitats agràries
s’emmarquen en la línia de
col·laboració del Parc Agrari per
a desenvolupar projectes de
millora d’infrastructures, processos de producció i comercialització de productes agraris. A
més, durant l’any 2000 es concretaran altres convenis i plans
de treball.

D’esquerra a dreta, el Sr. Jaume Ros, el Sr. José Luis Morlanes i el
Sr. Carles Olivé.

Els presidents de les entitats signants amb el President del
Consorci.

Subvencions del Consorci
del Parc Agrari 2000

E

l passat 21 de juny va
finalitzar el termini per
acollir-se a les subvencions del Consorci del Parc
Agrari d’aquest any.
Aquestes subvencions estan
adreçades a entitats sense finalitat de lucre i a cooperatives
que no tinguin cap conveni
vigent amb el Consorci.
L’import màxim de la subvenció
és d’un milió de pessetes; pot

arribar a cobrir el 75 % de la
despesa efectuada.
En aquesta edició tres entitats han presentat les seves
sol·licituds:
• Agrícola de Sant Joan Despí
SCCL.
• Sindicat Agrícola de Sant
Feliu del Llobregat SCCL.
• Associació Denominació de
Qualitat de les Cireres del
Baix Llobregat.

Reunió de la Comissió Executiva el dia 15 de Juny.

A diferència del darrer any, el
suport i la col·laboració amb
les Agrupacions de Defensa
Vegetal (ADV) es realitza enguany a través de convenis es-

3

pecífics amb cadascuna d’elles.
La Comissió Executiva del
Consorci resoldrà durant els
propers mesos les sol·licituds
presentades.
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Premis
a la iniciativa
empresarial
agrària del
Baix Llobregat

E

n el marc de l’acte de signatura dels convenis del
Consorci del Parc Agrari,
el passat 15 de juny el President del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, el senyor José
Luís Morlanes Galindo, va
lliurar els Premis a la iniciativa empresarial agrària del
Baix Llobregat’99 a la seu del
Consell Comarcal.
Enguany el premi a la millor
iniciativa empresarial agrària
ha estat atorgat als senyors
Albert Bou Cantarell i Albert
Bou Samsó, de la població de
Sant Boi, per la millora de les
seves produccions i la introducció de diverses eines per a

treballs hortofrotícoles. El
segon premi el va obtenir el
senyor Pere Llopart Bernad,
de Gavà, per la renovació del
sistema de reg localitzat a partir d’aigua de les canalitzacions a cel obert de la zona.
Aquests premis volen reconèixer les actuacions de modernització efectuades per
explotacions agrícoles de la
comarca en la producció o
comercialització. A més, són
un instrument per a difondre
entre el sector agrari les possibilitas de millora de les explotacions, tot prenent com a
referència les actuacions premiades.

Els Srs. Albert Bou Samsó i el Sr. Albert Bou Cantarell, primer
premi

El Sr. Pere Llopart, segon premi.

La nau
d’Eurohorta,
a punt
d’inaugurar-se

Durant el mes de juliol s’acabarà de pintar la façana
de la nau de la cooperativa Eurohorta, situada a
Gavà.

4
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La temporada
de la cirera
s’acomiada

Blecamp,
producte fresc

L

’empresa de Sant Boi
Blecamp S.L., va sol·licitar
al Consorci del Parc
Agrari promocionar els seus
productes amb el logotip de
"Producte Fresc del Parc
Agrari del Baix Llobregat".
Aquesta firma comercialitza
bledes (en manats d’un kg) i
quarta gamma de bledes,
d’espinacs i d’escaroles.
Antoni Roig, un dels socis
de la societat, ho té molt clar:
"aquesta nova imatge serà
una garantia per als nostres
clients de que oferim productes recent collits, reforçarà la
imatge de qualitat que sempre
hem tingut i és clar, pot ajudar

A

a augmentar la demanda de la
nostra oferta".
Actualment, podem trobar
productes de Blecamp a grans
superfícies comercials i cadenes de supermercats. Segons
alguns sondejos realitzats per
Mercabarna, aquesta firma té
avui un 35%-40% de la quota
de mercat de la bleda.
“La nova imatge serà una
garantia per als nostres clients”

Mirant el futur
Els socis de Blecamp sempre
miren endavant i és que el
futur es troba tot just a la cantonada. Afincada a Sant Boi
des de fa 35 anys, l’empresa
es planteja l’ampliació de les

mitjan del mes de juny
va concloure la temporada de la cirera d’enguany.
Alguns productors consideren que aquesta temporada
ha estat bona, encara que ha
hagut un excés de producció,
la majoria de la fruita ha sortit amb un tamany més aviat
petit i el preu de venda no ha
estat gaire compensador. No
obstant, també s’ha obtingut
producte de molt bona qualitat que s’ha pogut vendre a
un preu més alt.

seves instal.lacions d’envasat i
neteja d’hortalisses de cara al
setembre vinent i, per al
2001, la producció integrada
de bledes i d’espinacs (encara
sense normativa oficial aprovada)

Producció
La majoria de productes de
Blecamp provenen de 72
mujades de terra de conreu
(en arrendament) i en menor
mesura, de productes que
compren a pagesos de a la
vora. Setmanalment, de les
seves instal·lacions surten
3.000 caixes de bledes, 700
kg d’espinacs i 800 kg de
quarta gamma (producció iniciada el novembre de l’any
passat).

L’empresa es planteja l’ampliació de les seves instal·lacions d’envasat i neteja

Conveni de col·laboració entre cooperatives

A

finals de març la Cooperativa de Santa
Coloma i la de Torrelles van signar un
conveni de col·laboració. Gràcies a
aquest acord els membres de la Cooperativa de
Santa Coloma poden vendre els seus productes
frutícoles i hortalisses a les parades de Mercabarna de la Cooperativa de Santa Coloma, mentre
que els socis de la Cooperativa de Santa Coloma
poden adquirir productes fitosanitaris (a preu de

soci) al magatzem de la Cooperativa de Torrelles.
"Així, podem obtenir consell sobre les plagues,
consultar als serveis tècnics. En una paraula, treballen junts; compartim problemes i hi trobem
solucions", destaca Mercè Oliver, membre de la
Cooperativa de Santa Coloma. Per a Joan
Santaugini, president de la Cooperativa de
Torrelles, "la col·laboració entre cooperatives
sempre és molt positiva".

5

Fitxes de
productes
del Parc

E

l Consorci del Parc Agrari
està preparant l’edició d’unes fitxes promocionals dels
productes i entitats presents
en el Parc. Aquestes fitxes
contenen informació sobre
les característiques de
cada cooperativa i
e m p re s e s
que utilitzen l’anagrama del
“Producte
Fresc”, una
descripció
acurada
dels seus
productes i el seu sistema de distribució.
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El Pollastre de la
Raça Prat a la ràdio
«Esteu a Ona Rambla, al 89.9 de la FM,
al programa magazine “Tarde de todos”,
avui un cop més al nostre estudi parlarem
del pollastre de la Raça Prat.»

E

l pla de marketing del
Pollastre de la Raça Prat
es va posar en marxa a
mitjan del mes de maig. Una
de les accions d’aquest pla,
finançat pel Consorci, ha consistit en una campanya publicitària a la ràdio de sis setmanes
de duració. En el marc del programa-magazine "Tarde de
todos", conduït per Albert
Castillón i realitzat en directe,
s’ha presentat el pollastre del
Prat en dos microespais setmanals. Els divendres a les 14:15
membres de l’Associació de
Criadors de la Raça Prat han
parlat de les característiques
del producte i de la IPG
(Indicació Geogràfica Protegida), entre d’altres temes. I tot
seguit, els primers oïents que
han trucat al programa han
guanyat un pollastre, amb una
recepta per cuinar-lo. I els
dimecres (cap a les 17:30 de la
tarda) aquests oients han rebut
una trucada del programa per
esbrinar quins han estat els
resultats de la seva experiència

El presentador Sr. Albert Castilllón i la Sra. Valentina Guisado,
presidenta de l’Associació de Criadors de la Raça Prat.

culinària amb el pollastre de la
Raça Prat.

Altres accions
Aquesta campanya de ràdio
anirà acompanyada d’un treball molt específic en el sector
de la restauració, fent demostracions i sessions explicatives
sobre què és el pollastre del
Prat a xefs i caps de compra. I
també, d’accions en cadascun
dels punts de venda; en els
mercats s’intal·larà una caseta
per promocionar el pollastre i
es realitzaran demostracions
adreçades a les mestresses de
casa.
“El Pla de Marketing del
Pollastre de la Raça Prat té com
a objectiu aconseguir trencar
l’estacionalitat del consum del
pollastre en el sector de la restauració, però sobretot en el
sector minorista, de la polleria,
del punt de venda tradicional
que va a un consumidor final”,
assegura Antoni Palma, director
de la Fira del Pollastre Raça Prat.

Sinònim de qualitat
Segons assenyalen alguns
estudis, en la branca de restauració, el 65 % dels caps de
cuina entrevistats de restaurants de 2 o 3 forquilles de
Barcelona, citen en primer lloc
els pollastres de la Raça Prat"
quan se’ls demana que anomenin tres races de pollastre
de qualitat. No obstant, aquest
mateix sector el té associat al
consum nadalenc.
Aquest és un producte que
malgrat que es fixés a finals de
segle passat, des del punt de
vista comercial és relativament
nou. “Fins ara el pagès anava
fent i si per Nadal tenia dues
dotzenes d’animals, els venia.
Només fa 3 o 4 anys que hi ha
un projecte estructurat de
venda. Des d’un punt de vista
empresarial estem en els inicis,
però és una activitat que pot
tenir molt de futur”, destaca
Palma.

El gran desconegut

El Parc dóna suport a la promoció del Pollastre de la Raça Prat.

6

El consumidor final no coneix
el pollastre del Prat, encara
que n’ha sentit parlar. És un
pollastre que no es pot cuinar
com el pollastre comú perquè,
entre d’altres coses, el seu
preu és elevat i per tant, s’associa a un dia de festa. No és
un producte qualsevol, així
que es ven amb recepta, amb
uns consells de cuina per
ensenyar la gent a preparar-lo.

Consum
Aquest no és un producte de
gran consum. “Hi ha una parcel·la cada cop més elevada
del mercat que demana
aquest tipus de productes
però tot això és una cosa molt
mesurada. El preu ja fa que es
“posicioni” dins d’un sector
molt determinat, però a més
és un producte que a causa de
la manera en què es fa, els
controls que ha de tenir, etc.,
és impossible que es pugui
produir en grans quantitats”,
afegeix Palma.

Mercat
El mercat del pollastre de qualitat és incipient i en creixement, encara que depèn de
moltes variables. Segons
alguns estudis, el consum de
pollastres de la Raça Prat es
xifra en uns 50.000 pollastres
l’any. En aquest sentit, precisa
Palma: “Crec que ens podríem anar als 200.000 o
250.000 pollastres anuals. I
no és una barbaritat; hem treballat bé, fent una bona política d’optimització dels recursos. Durant els propers cinc
anys el llindar de venda d’aquest producte estaria sobre
el quart de milió de pollastres.
Ara bé, si les coses es fan adequadament, les accions realitzades en el pla de marketing
són efectives i sorgeixen nous
productors.”
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" La presència dels pagesos
és indissociable del
naixement del comerç"
Entrevista amb Lourdes Altés, gerent de l’Institut de Mercats Municipals de Barcelona
La presència dels camperols en els mercats és tan vella com el propi çomerç.
Analitzem el seu passat i el seu futur
amb Lourdes Altés i Juan, gerent de
l’Institut Municipal de Mercats des de
l’octubre del 1999.

P. Mirant enrera, podria resumir quina
ha estat la presència dels pagesos en
els mercats?
R. L’aparició de l’activitat comercial a
Barcelona es confon amb l’origen històric
de la ciutat i la presència dels pagesos és
indissociable del naixement del comerç i
dels mercats (l’origen dels quals data del
segle X segons assenyalen documents
escrits). A partir del XII el Pla de la
Boqueria (conegut com el Pla de l’Ós)
comença a acollir els pagesos de les rodalies i els propietaris d’horts que comercialitzen productes hortofrutícoles. I és llavors, quan els poders públics exerceixen
un control sobre les transaccions i els
venedors, i proliferen reglaments municipals per a evitar l’alça de preus, l’acaparament, etc. De fet, des de l’Edat Mitjana
al segle XIX els centres d’intercanvi evolu-

cionen; es produeix un continu procés
d’especialització i sedentarització i els
intermediaris adquireixen cada cop més
importància, tot situant en un segon
terme els petits productors.
P. I tornant als nostres dies, quina és
la situació de la pagesia en els mercats?
R. Cal tenir en compte que al nostre país
(d’una forta tradició agrària) aquest sector a anant perdent pes respecte a la
indústria i els serveis. Per tant, s’ha configurat un paisatge molt determinat. En
aquest context, doncs, el nombre de llicències als pagesos s’ha vist reduït.
Actualment, s’han concedit 74 llicències,
distribuïdes en 11 mercats.
P. Quines en podrien ser les causes?
R. Les causes són moltes, si bé, totes
tenen com a denominador comú els canvis operats en la nostra societat i, concretament, els canvis econòmics. Podríem
destacar el continu creixement de la
conurbació de Barcelona i els sectors
industrials en detriment d’antigues i pròsperes zones agràries (Sant Adrià, El Prat,

La Boqueria és el Mercat més emblemàtic de la ciutat de Barcelona.
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etc.) i la substitució de la pagesia tradicional per les grans explotacions intensives que incorporen altres fórmules de distribució de les mercaderies (via mercats a
l’engrós com Mercabarna, etc.), entre
d’altres.
P. Fa un parell d’anys es reclamava als
pagesos dels mercats l’IAE (Impost
d’Activitats Empresarials), però, finalment, es va apostar pel pagament d’un
cànon anual.
R. Sí, enguany aquesta taxa és de 35.355
pessetes en concepte de tramitació de
permisos. A més, els llicenciataris, com la
resta de concessionaris dels mercats,
estan sotmesos al pagament d’un cànon
trimestral per l’explotació del lloc de
venda. Aquest cànon el fixa anualment
l’Ordenança Fiscal, segons els m2 d’ocupació, tipus d’activitat i categoria del
mercat, entre d’altres aspectes.
P. Un dels objectius de l’Institut és
modernitzar les estructures comercials dels mercats, com es pensa
potenciar la presència dels pagesos?
R. A través d’avantatges fiscals (recollides
en l’Ordenança Fiscal), l’Institut afavoreix
la reconversió de les llicències de venda
dels pagesos en llocs fixes de venda.
P. Anem, doncs, cap a un nou model
de "mercat"?
R. Els mercats han de jugar un paper diferent durant el nou mil·leni, com a eixos vertebradors dels barris, desenvolupant una
cohesió social, cívica i cultural. Amb aquest
objectiu es duran a terme diversos plans de
modernització, de promoció i de marqueting. Per a dibuixar el mercat del segle XXI
cal incorporar instruments que facin que la
visita als mercats sigui atractiva per al barri,
tant per la compra de producte fresc i sec,
com per la presència d’elements d’oci i cultura per a petits i grans.
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El Servei
de Vigilància i
Seguretat del
Parc, en acció
Una de les actuacions més efectives de les patrulles del Servei de vigilància va tenir lloc el passat
17 de maig a les 6:30 de la matinada, a la masia
de can Ferrers, al camí de la Bomba. El servei va
aconseguir detenir dos individus de 20 a 24 anys
quan intentaven robar un cavall de la raça "burguete" i altres objectes de la masia.

A

.S.R. (de la República
Dominicana) conduia
el cavall, mentre que
O.F.J. (del Principat d’Andorra)
portava una bicicleta i una
bossa amb una serra radial,
una torradora, etc. "Hem estat
de sort, però crec que hi ha
més gent implicada; miri com
ho han deixat tot i, a més, hem

trobat a faltar la televisió de la
cuina, 4.500 pessetes en
monedes que teníem en aquesta capsa i una altra bicicleta",
diu empipat en Josep Vidal
Ribes, propietari de la finca.
El Servei de Vigilància i
Seguretat del Parc es va posar
en contacte amb la policia del
Prat del Llobregat per tal d’a-

La masia de Cal Nani, on es va amagar una patrulla.

8

El senyor Josep Vidal Ribes, de can Ferrer, va recuperar el seu
cavall gràcies a l’efectivitat del Servei de Vigilància i Seguretat.

lertar-la dels fets i va retenir els
infractors fins que van arribar
els efectius locals. La policia
del Prat va detenir els dos individus i va posar-los a disposició
judicial. "De fet, hi ha una
molt bona col·laboració entre
el nostre Servei de vigilància i
les policies locals de la comarca, ara bé, sempre hem de

tenir una evidència dels fets",
destaca Josep Mª Esteban,
coordinador del Servei de
Vigilància de Camp.

Altres incidents
Des de mitjan del mes de
març, quan el servei es va
posar en funcionament, s’han
produït nombroses anècdotes.
A la zona alta del delta hi va
haver petits robatoris de bossa
i hi havia gent que es justificava dient: "Això m’ho ha regalat el senyor Josep i aquest
senyor no existia". A la masia
de Cal Nani, situada a la carretera del Sali nº 11, una de les
patrulles de vigilància va amagar-se dins l’habitatge per
agafar uns infractors “in fraganti” i al camí dels Bullidors
(prop del polígon de les
Salines, just al costat del
magatzem de la Cooperativa
Santboiana). El servei va descobrir una camioneta amb tres
individus amb mercaderies
robades (90 kg de carxofes i
faves). Aquesta intervenció va
estar precedida per un seguiment dins una zona castigada
pels robatoris continuats.
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Telèfon d’incidències
de 24 hores del Servei
de vigilància i seguretat del Parc Agrari:

649 957 930
Tasques

El passat 15 de maig les patrulles del Servei de vigilància del Parc van estrenar dos cotxes Suzuki
tot terreny.

Mercaderies robades

Un dels punts crítics del Parc Agrari.

Punts crítics del Parc
Fins ara, les zones més afectades del Parc Agrari han estat:
• Camí de la Bomba (Sant Boi).
• Camí del Prat/ pont de Viladecans
• Carretera antiga de València.
• Riera de Sant Climent, prop del carrer Marina (accés que
va des de l’autovia a la carretera de València).
• Polígon de les Salines (situat al costat del magatzem de
la Cooperativa Santboiana).
• Camí Bertran Güell, camí de la Maiola, camí de la Murtra
(Gavà).
• Túnel de la Seda (colindant amb el barri de Sant Cosme).

9

El Servei de vigilància i seguretat del Parc Agrari actuen en
temes relacionats amb:
• Robatoris
• Furts
• Abocaments
• Recull de denúncies
• Control d’accessos (persones i vehicles).
• Observació d’aigües residuals.
• Camins deficients i sèquies.
• Horts precaris
• Poblats (caravanes d’esbarjo).

Els productes robats que són
capturats pel Servei de vigilància del Parc es guarden i si el
propietari ha fet una denúncia
del robatori en qüestió se li
retorna. "I si no és així, es
dóna a algun centre de beneficència o bé, al sanatori de
Sant Boi o a l’hospital. Això sí,
amb un rebut d’entrega del
producte", precisa Josep Mª
Esteban.

Aquests fets sòn comunicats
als municipis afectats, així com
als diferents cossos policials,
col·laborant, permanentment
amb aquest servei. Darrerament, s’han eliminat horts
precaris al camí de la Ribera i
al camí de la Bomba, situats
entre els municipis del Prat i
Sant Boi.

24 hores de servei

Sectors del Parc

Des de l’1 d’abril el Servei de
vigilància i seguretat cobreix
les 24 hores i no descansa cap
dia de l’any. "De fet, no hi ha
monotonia en un servei com
el nostre", afegeix Esteban.
Cada torn (de 8 hores) disposa de dues patrulles que vigilen (per zones) els més de
2.000 km2 d’extensió del Parc.
Normalment, es dóna una
ullada a una ruta ja marcada i
de vegades, es fa un seguiment d’alguna zona conflictiva. Quan hi ha un problema,
les patrulles es comuniquen
entre elles per intentar tenir
més cobertura.

El Parc Agrari, a efectes de la
vigilància està dividit en 2 sectors:
a) Vall Baixa: El Papiol,
Pallejà, Sant Feliu, Sant
Boi (nord), Santa Coloma,
Sant Vicenç, Molins de
Rei, Sant Joan Despí,
Cornellà.
b) Delta del Llobregat: Sant
Boi, El Prat, Hospitalet,
Viladecans, Gavà i
Castelldefels.
El Servei de Vigilància concentra més l’atenció a les
zones de risc segons la collita
existent en cada època.
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Neteja
d’abocadors
incontrolats
El pla de neteja abraçarà 20 km de camins.

L

a neteja d’abocaments incontrolats en el territori del Parc
Agrari, corresponent a l’any 2000, es va iniciar el passat 22
de juny. Concretament, aquesta neteja es realitza en els
municipis que no han estat afectats per les obres de l’autovia
del Baix Llobregat.
Entre els materials abocats destaquen la runa, els pneumàtics,
els papers, els plàstics, els mobles, etc., concentrats en abocaments puntuals o difusos, situats en el marges dels camins.
El pla de neteja té previst retirar la brutícia de 20 quilómetres de camins amb abocaments difusos de densitat diversa i
82 abocaments puntuals. Pel que fa a aquest tipus d’abocaments han estat localitzats a Gavà (12), Viladecans (24), Sant
Boi (20), Sant Joan Despí (14), Cornellà (4) i El Prat (8).
D’altra banda, s’ha informat a diversos ajuntaments dels abocaments existents a l’interior dels terrenys privats perquè efectuin les
actuacions pertinents d’acord amb les seves competències.

Equip de neteja en acció.

Control
Efectes de la
passada riuada qualitatiu de les
aigües de reg

D

Trencament del marge esquerre del
riu Llobregat a la resclosa del canal de
la Dreta a Molins de Rei, provocat per
la riuada del dia 10 de maig.

es del mes de febrer passat s’està
duent a terme un seguiment qualitatiu de les aigües de reg del Parc
Agrari (com informàvem en el darrer
número de Notícies del Parc Agrari). Les
mostres d’aigües superficials (canal de la
Dreta, canal de la Infanta, afluents de les
depuradores i corredores del delta) es
realitzen cada mes, mentre que les anàlisis de les aigües dels pous s’efectuen
semestralment, ja que en aquests els canvis registrats són més lents.
Els ajuntaments i entitats agràries reben
mensualment els resultats de les mostres de
les aigües superficials. Les diferències en les
diverses anàlisis coincideixen amb les variacions estacionals. Així doncs, la salinitat de
l’aigua del canal de la Dreta és menor
durant l’època de desglaç que a l’estiu,
quan baixa molt menys aigua i la proporció
d’aigües residuals és més elevada.

10

Les mostres es realitzen cada mes.
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Protestes contra
el ramal ferroviari
del Llobregat

A

finals de març va tenir lloc a Sant
Boi una tractorada, convocada
pel sindicat Unió de Pagesos, per
a protestar contra el traçat del tren d’alta velocitat que travessarà els terrenys
del Parc Agrari. L’octubre del 1999
aquest sindicat i el Consorci del Parc
havien presentat escrits d’al·legacions al
futur ramal de l’AVE a les administracions encarregades de dur a terme el
projecte.

Les al·legacions del sindicat
• El traçat es desvia de les vies d’ample
europeu (que va des del Papiol-Can
Tunis, a l’alçada del pont de la C245).
• Atempta contra la zona agrícola de
Sant Boi.
• Parcel·la la terra i ocasiona destrosses
a les explotacions agràries i espais
marginals.
• Altera les infrastructures agrícoles i
redueix la superfície de moltes explotacions.
• L’enllaç de l’Ave amb l’aeoport no té
gaire sentit pel que fa a la mobilitat,
ja que la major part d’usuaris de la
terminal prové de l’àrea metropolitana.

Les al·legacions del Consorci
• El pas del ramal ferroviari pel Parc
Agrari té impactes evidents que afecten el fraccionament del territori amb
la generació d’espais marginals, la pèrdua de la qualitat del paisatge, l’alteració de les infrastructures agrícoles, la
pèrdua de superfície de moltes explotacions, la partició de parcel.les, etc.
• El ramal de Cornellà-Aeroport afecta
el conjunt del Parc Agrari; perjudica
els seus objectius fonamentals: la preservació de la qualitat ambiental del
territori i el desenvolupament de les
explotacions agrícoles. És a dir, hipoteca la continuïtat del Parc Agrari.
• La disminució de superfície conreuada
en els municipis amb poc sól agrícola
com la vall baixa ocasionarà una elevada disminució del volum de producció i
comercialització. Aquest fet pot perjudicar les estructures associatives del municipi, és a dir, potser una reestructuració
de les cooperatives (desaparició,
fusions, etc.).

Solucions viables
• L’entrada natural del tren d’alta velocitat a Barcelona és l’estació de

Tractors cap a l’aeroport.

Sagrera. Per tant, és des d’aquí per on
s’hauria de connectar amb tota la
conurbació de Barcelona, els transports metropolitans i els trens de
rodalies.
• Per a evitar malmetre la zona agrícola
de Sant Boi es podria variar el subtram
ferroviari Cornellà-aeroport. Actualment, aquest tram es desvia a l’alçada
del pont de la C-245 i ho podria fer
passat el pont de la C-246, prop de
Mercabarna, entrant directament a
l’aeroport pel sud del Prat. Des d’aquí,
aniria en direcció a Sants, tal i com es
preveu en el projecte.

El nou traçat pot ocasionar noves parcel·lacions.

Manifestació en defensa del Parc.

11
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El Projecte LIFE
del Parc Agrari del Baix Llobregat
ha finalitzat amb èxit

Q

uatre anys després de l’inici dels
contactes entre la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos de
Catalunya per tal d’endegar el projecte
europeu LIFE que impulsés el desenvolupament econòmic de les empreses agràries de la vall baixa i el delta, podem dir
que aquest projecte ha finalitzat amb
èxit, que s’han complert els objectius proposats i que el suport institucional i dels
sectors agraris de la zona és avui un fet.
Els resultats de les propostes i les
accions realitzades durant aquest període han estat:
• Constitució del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, integrat per
la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal, la Unió de Pagesos i els
catorze ajuntaments o del territori
del Parc, tot gestionant un pressupost per l’any 2000 de 215 milions
de pessetes.
• Elaboració del Pla de Gestió i
Desenvolupament que marca les
línies per a dinamitzar i promocionar
les empreses agràries del Parc.
• Proposta del Pla Especial que ha de
garantir les estructures necessàries
per a la consolidació de l’agricultura.
• El Consorci ha signat convenis de
col·laboració, amb programes de treball establerts, amb vuit entitats
agràries i amb un centre comercial.
• Obertura d’una línia de subvencions
per a la realització d’activitats i millora dels equipaments on s’han acollit
nou associacions agràries.
• Realització de projectes en matèria
d’infrastructures per a la normalització de productes hortofrutícoles, de
marqueting de productes agraris, de
prevenció i seguretat rural, etc.
• Inversions en matèria d’arranjament
de camins, en promoció de productes, en seguretat rural, en lluita contra plagues, en maquinària per a la

manipulació de productes agraris, en
l’arranjament d’instal·lacions per a la
comercialització i per a la normalització de productes hortofrutícoles i
en accions mediambientals per al
control de les aus silvestres.
Durant aquest temps el Parc Agrari
del Baix Llobregat també ha estat una
referència per a altres zones agrícoles
periurbanes d’Europa: Palerm, Milà,
Roma, Bari (a Itàlia) per a les regions
de Bourdeus o Aix en Provence (a
França) i Escòcia (a Anglaterra). Així
com per a altres entitats i llocs del
món: Massachusetts Institute of
Tecnology (dels Estats Units) o a la
zona del Pudong (al municipi xinès
de Xangai).

El Parc va rebre la visita dels responsables del Projecte LIFE de la Unió Europea (a la
dreta, el Sr. Jesús del Barrio)

12
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Un miler d’alumnes participen
en l’itinerari pedagògic

D

urant el curs 1999-2000 l’itinerari pedagògic del Baix Llobregat
"L’ecosistema agrari" ha comptat amb la participació de 27 escoles de
la comarca i un total de 1.095 alumnes
del cicle superior de primària, de 10 a
12 anys. Enguany el 100 % dels mestres valoren l’activitat entre un 8 i un
10, així la valoració global de l’itinerari

arriba a un 9.2, en un rang de 0 a 10
punts.
L’objectiu d’aquest programa educatiu,
dut a terme entre els mesos de febrer i
maig i promogut pel Parc Agrari, és apropar al món agrari els nens i nenes de 10
a 12 anys que viuen a les poblacions pertanyents al Parc. Un vídeo i un itinerari
guiat per la zona agrícola de Sant Joan

Despí mostren la varietat de conreus de la
població i la feina del pagès.
A partir de les valoracions de la prova
pilot del programa, iniciada el curs
1998-1999, enguany s’han modificat el
mòdul de treball i la dinámica de l’activitat i s’han adquirit nous materials per
tal de consolidar aquest itinerari pedagògic.

Amb l’itinerari es realirzen petites pràctiques en un camp i es treballen unes fitxes didàctiques

www.hortonet.net
El Producte Fresc del Parc
a la pàgina web “@grobotiga” fruita i verdura on-line

A

finals de juny es va realitzar la prova pilot de ‘l’agrobotiga’, una página web de venda de productes agrícoles de
qualitat per internet creada pel Sindicat Unió de Pagesos.
L’agrobotiga ha comptat amb el suport del programa Agronet,
impulsor de les
noves tecnologies en
el sector rural i del
Parc Agrari del Baix
Llobregat. Entre les
entitats agràries que
hi participen destaquen la cooperativa
Eurohorta i la cooperativa de Santa
Coloma de Cervelló.

E

l passat 20 de juny es va presentar a la seu del Consell
Comarcal del Baix Llobregat un programa d’exportació de
fruita i verdura a través d’internet, www.hortonet.net,
p ro m o c i o n a t
per la “Caja de
Almeria”. L’objectiu principal
d’Hortonet és
impulsar
la
venda directa
dels productes
hortofrutícoles
al mercat internacional a través d’internet.

13
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Projecte de remodelació
de Can Comas

E

l projecte de remodelació
de la masia de Can
Comas està practicament ja redactat. En l’edifici
de l’antiga masia es projecta
situar-hi el Centre d’Informació i Recepció del Consorci del
Parc Agrari, dotat d’aules
àudio-visuals i sales d’exposició. A més, en la part posterior, es vol construir una nova
planta d’oficines on també
se situarà la del Servei de
Vigilància i Seguretat del Parc.
Amb tot, les noves instal·lacions disposaran de més
de 1.200 m2 de superfície.

TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions
• Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat:
93 685 24 00
• Diputació de Barcelona. Servei d’Acció Territorial:
93 402 24 83
• Consell Comarcal del Baix Llobregat
Patronat de Promoció Agrícola: 93 685 24 00
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
93 640 08 82 / 93 640 07 94
•Departament de Política Territorial
i Obres Públiques: 93 495 80 00
•Departament de Medi Ambient: 93 419 30 85
Junta de Residus: 93 451 41 35
Junta de Sanejament: 93 451 60 42
•Unió de Pagesos de Catalunya.
Oficina comarcal de Sant Boi: 93 640 63 02
•Institut Agrícola Català de Sant Isidre - ASAJA:
93 301 16 36
•Reial Canal de la Infanta: 93 318 00 36
•Canal de la Dreta del Llobregat: 93 215 60 72
•Associació de Criadors de Raça Prat: 93 379 00 57
•Associació de Productors de Tomàquet del
Baix Llobregat: 93 640 63 02
•ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
93 637 00 62
•ADV de fruita del Baix Llobregat: 93 640 63 02
Entitats econòmiques:

Els terrenys i la masia de Can Comas (al fons).

•MERCABARNA: 93 335 53 00
•Coop. EUROHORTA: 93 597 08 05
•Coop. del Prat de Llobregat:
93 379 00 57 / 93 37 9 01 51
(Mercabarna): 93 263 09 72
•Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
93 662 21 47
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
93 373 01 15
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
93 262 03 58
• Coop. Agrícola de Viladecans: 93 658 01 94
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
93 640 01 80 / 93 640 00 18
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 93 335 29 67
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
93 656 00 58
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
93 666 09 86
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 93 668 14 92
Protecció civil i seguretat rural:

Aquests nens de l’Havana mostren els llapis del Parc Agrari, lliurats per la nostra fotògrafa Pepa
Àlvarez en el marc d’una campanya de solidaritat promoguda per l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

14

Ajuntaments:
• Castelldefels: 93 665 11 50
Policia local: 93 636 14 44
• Cornellà de Llobregat: 93 377 02 12
Policia local: 93 377 14 15
• El Papiol: 93 673 02 20
Policia local: 608 44 60 70
• El Prat de Llobregat: 93 379 00 50
Policia local: 93 478 72 72
• Gavà: 93 263 91 00
Policia local: 93 236 91 40
• L’Hospitalet de Llobregat: 93 402 94 00
Policia local: 93 337 53 53
• Molins de Rei: 93 680 33 40
Policia local: 93 668 88 66
• Pallejà: 93 663 00 00
Policia local: 608 49 32 32
• Sant Boi de Llobregat: 93 635 12 00
Policia local: 93 640 01 23
• Sant Feliu de Llobregat: 93 685 80 00
Policia local: 93 666 15 43
• Sant Joan Despí: 93 480 60 01
Policia local: 93 480 60 10
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 15 51
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 608 19 01 38
• Viladecans: 93 635 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Protecció Civil: 93 482 03 25
• Bombers: 085
• Creu Roja de Sant Boi: 93 652 13 11
• Policia Nacional: 091
• Guàrdia Civil: 062
• Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts: 93 656 67 61
• Mossos d’Esquadra: 93 300 91 91
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El Parc va de Fires
La Fira de la Cirera
de Santa Coloma
de Cervelló, un èxit
Gairebé 20.000 persones van visitar la
Fira de la Cirera de Santa Coloma de
Cervelló que es va celebrar del 26 al 28
de maig passat.
Amb unes paneretes ben guarnides
es va millorar la presentació de les cireres que es trobaven a la venda per al
públic assistent. "Realment, crec que ha
estat la fira de la participació, ja que
gairebé tots els habitants de Santa
Coloma hi han posat el seu granet de
sorra", destaca Mercè Oliver, membre
de la comissió organitzadora de la fira.
Les instal·lacions de la Fira de Cervelló.

A l’estand es va repartir un nou tríptic de promoció del Parc Agrari.

Fira de Cornellà
A la Fira de Cornellà, que va coincidir amb
l’acabament de la temporada d’estiu, es va
presentar oficialment el nou estand del
Parc. L’acte va comptar amb la presència del
Sr. Ramon Terricabras, gerent del Parc
Agrari del Baix Llobregat, i del Sr. Martí
Domènech, coordinador de l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona.

Fira de l’Espàrrec
A la Fira de l’Espàrrec de Gavà, celebrada
del 29 d’abril a l’1 de maig passat, es va
estrenar el nou estand del Parc Agrari. El
nombre de visitants a aquesta Fira va ser
del tot satisfactori.

El nou tríptic del Parc.

Visita
al Parc
El dia 10 de juliol van
visitar el Parc funcionaris i càrrecs de l’administració argeriana que
efectuen un curs de dinamització empresarial
a la Universitat Pompeu
Fabra.
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