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El Consorci
signa més
convenis amb
cooperatives

A

mb les darreres signatures dels convenis de
col·laboració amb diferents associacions i cooperatives que desenvolupen l’activitat al Parc Agrari, el Consorci
ha volgut plasmar d’una forma
efectiva la voluntat de consens
amb els pagesos tal com sempre ha manifestat des de que
es va constituir.
Llavors vàrem manifestar que
el projecte que volíem tirar
endavant solament era possible
si les administracions i els pagesos teníem la voluntat d’entendre’ns. Les entitats promotores
(la Diputació de Barcelona, el
Consell Comarcal i la Unió de
Pagesos) eren un exemple que
el pacte era possible, solament
calia explicar-ho i demostrar-ho.
Ja s’han sumat al Parc tots els
ajuntaments, s’han signat quatre convenis amb associacions
i/o cooperatives (amb els
corresponents programes de
treball) i nou entitats agràries

més han demanat suport econòmic al Parc per realitzar
accions concretes.
Durant els darrers mesos han
començat a arribar propostes
des de diferents indrets del
territori de la vall baixa i el delta
per tal que el Consorci intervingui d’una forma ràpida. L’actuació en la neteja dels canals
de Gavà coberts pels jacints
d’aigua n’és una mostra, així
com l’aforament de pous,
exemples del dia a dia d’un
equip de gent que treballa per
al sector agrari i a demanda
d’aquest mateix sector.
La consolidació de propostes
de treball, com ara la millora
dels nostres productes i que
aquests siguin un referent per a
la nostra comarca, així com el
fet de potenciar punts de venda
tan importants com els de
Mercabarna, són les primeres
accions concertades que hem
iniciat. L'estudi del màrqueting
del porro de Gavà i del tomà-

quet de producció integrada
que s’ha realitzat recentment
ha de servir perquè l’esforç
emprat en la remodelació d’una
nau per a la normalització dels
productes i la millora de la qualitat del tomàquet de producció
integrada tingui els resultats
econòmics que tots desitgem.
El projecte del Parc volia
demostrar que un espai agrari
econòmicament actiu és compatible amb la idea de protecció i conservació. El document
d’avanç del Pla Especial vol,
precisament, treballar en
aquesta idea, fixar sobre el territori la filosofia del Pla de
Gestió i Desenvolupament, tot
establint, en una primera fase
d’actuació, els criteris per millorar l’actual xarxa de camins i
regs per tal que les empreses
agràries ubicades dintre d’aquest territori puguin gaudir,
amb la màxima efectivitat i
qualitat, d’aquestes infraestructures.
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Eva Bellapart, Montserrat Garriga
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Entitats
Parc
Agrari
del Parc
Baix Llobregat
Projecte
LIFE
Agrari
del Baix Llobregat

Per demanar informació del Projecte LIFE Parc Agrari del Baix Llobregat podeu dirigir-vos a:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei d'Acció Territorial
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 93 402 24 83
Fax 93 402 24 93
e-mail: parcagrari@diba.es

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei de Promoció Econòmica
Londres, 55, 3r
08036 Barcelona
Tel. 93 402 25 24
Fax 93 402 25 23
e-mail: parcagrari@diba.es

CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGAT
Patronat de
Promoció Agrícola
Parc Torreblanca, Ctra. N-340
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 24 00
Fax 93 685 18 68
e-mail: ppa@virtualbaix.com

UNIÓ DE PAGESOS
Oficina comarcal
del Baix Llobregat
C/ Marià Fortuny,58.
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 640 63 02
Fax 93 630 66 64
e-mail: gemmamu@agronet.org

L’adreça informàtica de la Web del Parc agrari del Baix Llobregat és:

e-mail:

http://www.diba.es/parcagrari

parcagrari@diba.es
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La Cooperativa EUROHORTA
gestionarà la Planta de Normalització
de Productes Hortofructícoles.

A

mb la remodelació
immediata d’una nau a
Gavà per adequar-la a
la maquinària necessària per a
la manipulació dels productes
hortofructícoles, s’iniciarà una
nova fase del procés de consolidació del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
La qualitat i la comercialització de les verdures i fruites
del Baix Llobregat han estat
unes de les fites que els promotors del Parc Agrari varen
considerar com a prioritàries
des de l’inici del projecte
LIFE. És per això que la Planta
de Normalització va ser qualificada com una de les proves pilot de l’esmentat projecte.
El Consorci va valorar molt
positivament la iniciativa de
la cooperativa EUROHORTA
de dur endavant la posada
en pràctica d’una línia de
comercialització basada en
la qualitat i en la bona pre-

sentació dels productes. Per
tant, els objectius de la cooperativa EUROHORTA i els
del Parc Agrari eren coincidents.
Aquesta acció comercial
anirà complementada, també, amb un suport en el màrqueting d’aquests productes
que seguiran les línies de l’estudi elaborat pel Programa
LIFE.
La Planta de Normalització
iniciarà la seva activitat amb
la manipulació del porro.
Una vegada experimentat el
procés, EUROHORTA podrà
incorporar altres produccions i tindrà la possibilitat
de concertar amb altres
entitats la utilització de la
nau.
A partir de la signatura del
conveni els tècnics de la
Diputació de Barcelona han
començat a elaborar el projecte de remodelació del
recinte

Joan Campderròs, president d’EUROHORTA, signant el conveni
amb José Luís Morlanes, president del Consorci.

Ja s’està treballant en el projecte de remodelació de la nau.

El Parc Agrari
neteja els canals
de Gavà

A

demanda de l’Ajuntament de Gavà, durant la primera quinzena de gener el
Consorci va netejar les canalitzacions
afectades pels jacints d’aigua. Aquesta planta
havia envaït totalment alguns trams de la xarxa
dels canals de Gavà i es preveia que podia ser un
greu problema també perquè fomentava la cria
de larves de mosquits. Una vegada extreta la
planta se’n realitzarà el seguiment per evitar la
seva reproducció.

Els jacints d’aigua taponaven els canals de reg
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El Grup de la Fruita Dolça de
Sant Joan Despí impulsa la producció
integrada als arbres

D

es de l’experiència dels
darrers anys de conrear tomàquets de producció integrada, quatre
pagesos de Sant Joan Despí,
integrats a l’Associació de
Productors de Tomàquet del
Baix Llobregat, s’han agrupat
en aquesta associació per
ampliar el sistema de conreu
de producció integrada a la
fruita dolça.
Tots ells són membres, també, de l’Agrupació de Defensa
Vegetal-Baix Llobregat, i reben
l’assessorament d’un tècnic

especialitzat en fruita dolça.
En els darrers anys s’han posat
com a objectius la millora de
les tècniques de conreu bo i
canviant la filosofia actual, utilitzant les segadores desbrossadores, millorant marcs de
plantació, sistemes de reg,
etc. El control de plagues el
realitzen utilitzant trampes de
feromones.
El Consorci, mitjançant el
Conveni signat el passat dia 8
amb els productors, cedirà els
aparells necessaris per a la realització de les anàlisis de fulles i

Josep Clavé, president de l’Associació de Productors de
Tomàquet, signa el conveni en presència de Joan
Campderròs, Josep Bonich i el President del Consorci.

del sòl, així com conductímetres per a l’aigua de reg i diverses eines per al control de les

plagues. També subministrarà
caixes per a la comercialització
de la fruita.

Prova pilot a Molins de Rei i Sant Feliu
de Llobregat: finalitzat el projecte dels
camins i de les tanques

L’

objecte del projecte és la millora i
definició d’una zona de seguretat
mitjançant un tancament, en part
reparat i implantat en els trams on no
n’hi ha o està molt degradat, i uns
accessos controlats a les diferents zones
en què ja actualment estan dividides les
explotacions. Els vials són els dos principals, el de la riera de Bonet, que té una
longitud de 235 m., i el de Terme, amb
495 m., fet que defineix els dos eixos
principals de circulació transversal.

Aquest projecte ha estat redactat pels
enginyers del Consorci i les obres seran
contractades pel Consell Comarcal del
Baix Llobregat, que és l’organisme que
finançarà l’obra, amb un pressupost de
31 milions de pessetes.
Les directrius d’aquest projecte ja
varen ser presentades als pagesos el
mes de novembre passat. El projecte
definitiu serà exposat, properament,
als conreadors de la zona i als ajuntaments.

4

El projecte preveu el tancament de les
finques com a mesura preventiva contra
els robatoris.
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La Cooperativa de
Santa Coloma de
Cervelló renova
l’estructura comercial

A

grària de Santa Coloma de Cervelló, capdavantera a
Catalunya en transformació de l’antiga Cambra Agrària
en cooperativa, té com a objectiu prioritari per als propers
dos anys la transformació del seu punt de venda a Mercabarna,
la qual cosa vol dir realitzar fortes inversions en la reestructuració
del recinte i en la modernització de la maquinària.
El pla de treball que ha presentat al Consorci del Parc Agrari
està basat en aquests dos punts d’actuació, així com en la
necessitat de trobar un local social i de magatzem dels productes. També consideren necessària, a termini mitjà, la construcció d’una cambra frigorífica.
La Cooperativa ha demostrat en els darrers anys que té capacitat de creixement (ha doblat la superfície de venda des del 1996)
i la formen 29 socis, molts dels quals no superen els 40 anys.
La signatura del conveni els permetrà dur a terme immediatament les obres de remodelació de la parada i de la imatge de
les caixes, cedint-los el Consorci la maquinària de transport de
palets.

Carlos Olivé i José Luis Morlanes signen el conveni de la
cooperativa Agrària de Santa Coloma de Cervelló

La cooperativa modernitzarà la parada de Mercabarna

El Parc Agrari concedeix subvencions a nou entitats agràries
El Consorci del Parc Agrari ha atorgat un volum total de 8.415.921 pta a nou entitats agràries que es varen acollir a la
convocatòria de subvencions per a cooperatives i entitats sense ànim de lucre que va aparèixer al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 10 de novembre de 1998.
COOPERATIVA AGRÀRIA SANTBOIANA
Proposta: Compra de caixes per a la comercialització a Mercabarna i reparació i millora de
l’enllumenat de les dues parades de la Coop.
Pressupost: 1.515.125 pta.
Subvenció: 1.000.000 pta.
AGRÍCOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS
Proposta: Pavimentació d’una part del pati del
magatzem, per tal de ser utilitzat com a magatzem, i adquisició d’una transpaladora automàtica que faciliti les tasques de càrrega i descàrrega
Pressupost: 1.991.029 pta.
Subvenció: 1.000.000 pta.
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANT JOAN DESPÍ
Proposta: Obres de millora de la teulada de la
seu social.
Pressupost: 1. 290.500 pta.
Subvenció: 967.875 pta.

SINDICAT AGRÍCOLA DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT
Proposta: Obres d’ampliació i millora dels
locals del magatzem
Pressupost: 1.286.811 pta.
Subvenció: 965.108 pta.
AGRÍCOLA DEL PRAT DE LLOBREGAT
Proposta: Adquisició d’envasos retornables per
a la comercialització dels productes
Pressupost: 3.279.111 pta.
Subvenció: 1.000.000 pta.
AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL –
BAIX LLOBREGAT
Proposta: Adquisició de material tecnològic
per a la millora de l’Agrupació
Pressupost: 1.510.000 pta.
Subvenció. 1.000.000 pta.

5

HORTA- VILADECANS S.C.C.L.
Proposta: Millora de la comercialització i la
imatge de les parades de Mercabarna
Pressupost: 1.310.583 pta.
Subvenció: 982.937 pta.
AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL – DELTA
DEL LLOBREGAT
Proposta: Adquisició de material tecnològic
per a la millora de l’ADV
Pressupost: 1.473.000 pta.
Subvenció: 1.000.000 pta.
ASSOCIACIÓ “DENOMINACIÓ DE QUALITAT”
CIRERES DEL BAIX LLOBREGAT
Proposta: Adquisició de material d’oficina,
equip informàtic, fotocopiadora i mobles d’oficina
Pressupost: 1.080.598 pta.
Subvenció: 500.000 pta.

informatiu parc (5)

N

O

T

Í

C

I

E

27/9/00

S

D

E

10:25

Página 14

L

Parc Agrari
d el

B a i x

Ll o b regat

Pla de Màrqueting per al Porro de Gavà i
el tomàquet de producció integrada

E

l treball que us presentem forma part del conjunt de proves pilot del
Projecte LIFE Parc Agrari del
Llobregat.
L’estudi del Pla de Màrqueting s’inclou, igualment, en el
marc de les línies estratègiques 2 i 3 de la proposta de
Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix
Llobregat :
Línia estratègica 2: “Promoure sistemes de gestió i
comercialització que afavoreixin l’increment de les rendes
generades per les explotacions agràries”.
Línia estratègica 3: “Fomentar la implantació de serveis i
la modernització de les explotacions agràries per millorarne la viabilitat”.
Per a la realització d’aquest
treball es van escollir els productes del porro i el tomàquet
de producció integrada donat
que tots dos disposen d’entitats organitzades de productors.
Les principals conclusions
del treball, per tant, fan
referència als dos productes
analitzats, però també, en
molts aspectes, al conjunt de
la producció agrària en el si
del Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Investigació de la
situació actual: l’opinió
dels consumidors
La percepció que els consumidors consultats de la conurbació de Barcelona tenen de la
comarca és la que es veu des
de les infraestructures que la
travessen. De manera general,
tot i que es reconeixen alguns
productes, com ara el Capó del
Prat o les cireres, no es considera la comarca com un territori d’horta, sinó més aviat
industrial i força urbanitzat. Tot
i això, a mesura que va augmentant el coneixement del
Parc Agrari, la percepció és
positiva, s’associa a qualitat i a
productes naturals i, en general, es considera una bona idea
la seva creació i impulsió.
Per al comprador de fruites i
verdures, la rellevància la té el
producte en si, i sobretot el
punt de venda, que és el que
dóna sentit i personalitat al producte, i no hi ha cap preocupació per la seva procedència
local, si no és que la Denominació d’Origen aporti un valor
afegit (com ara pebrots de
Logroño o espàrrecs de Tudela).
Però, per altra banda, sí que
diferencia entre dues procedències: la de càmara o congelada i
la de pagès, fresca, acabada de

Disseny d’un dels laterals de les noves caixes de tomàquets

6

Al voltant del 75% de la producció es comercialitza a Mercabarna

collir i amb un procés de treball
gairebé artesanal.
El porro es reconeix com un
producte amb un notable valor
alimentari i molt bon gust, que
és recomanat per especialistes
gastrònoms i dietistes, i que es
considera una verdura de primer
nivell, però no es té cap idea de
la seva procedència, i tampoc
se’l relaciona amb Gavà.
Pel que fa al tomàquet, el
terme “producció integrada”,
com que és una terminologia
nova i no gens explicada, curiosament s’associa a “farmàcia”,
“manipulació” i a “producte
poc natural”. És un terme que
pot vincular-se negativament

amb la manipulació genètica i
amb la desnaturalització de les
coses. Per contra, el logotip de
la marieta es troba encertat i
qualitativament atractiu. De les
mostres de capses dels tomàquets, es valora positivament el
terme “Producte Fresc”.

Com arriben els productes als consumidors
Els assentadors de Mercabarna són el principal punt de
distribució de productes agrícoles. Tant els detallistes com les
principals cadenes de fruites i
verdures o els centres especialitzats utilitzen aquest canal.
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Proposta de disseny de la faixa per als manats de porros

Per contra, les grans superfícies
utilitzen centrals de compra a
València o Múrcia, i es regeixen
bàsicament per criteris de preu
i de volum. Els mateixos assentadors estimen que al voltant
d’un 75% de la producció del
Baix Llobregat es comercialitza
mitjançant Mecabarna. Per
altra banda, aquests productes
representen entre un 10 i un 14
per cent del total de productes
agrícoles que comercialitzen.
Els principals criteris de decisió de compra dels assentadors
de Mercabarna estan relacionats amb la presentació del
producte i amb la capacitat de
compromís dels productors en
volums i terminis de lliurament. En aquesta línia, tenen
una bona imatge de la cooperativa comercialitzadora.

Què cal fer per millorar
les vendes d’aquests
productes
ASPECTES RELACIONATS AMB
LA FORMA DE COMERCIALITZAR-SE
Per tal de millorar l’accés al
principal punt de distribució de
verdures, cal millorar en la normalització i centralització de
les produccions, per aconseguir que la presentació i
homogeneïtat siguin òptimes i
disposar d’un volum de producte amb capacitat per arribar a compromisos.
La imatge del Parc Agrari del
Baix Llobregat i la marca
Producte Fresc poden ajudar
totes les produccions del terri-

tori del parc, per això s’hauria
de difondre i potenciar, donat
que tant “Producte Fresc”
com “Parc Agrari” s’han percebut molt positivament per
part dels consumidors.
En aquesta línia, per reforçar
la idea que producte fresc està
relacionat amb proximitat,
seria bo que els ajuntaments
membres del Consorci ajudessin en la negociació amb les
grans superfícies del Baix Llobregat, per aconseguir l’assignació d’un espai fix –un “corner”– per promocionar els
productes frescos de la comarca; inicialment l’objectiu és utilitzar-ho com a aparador.
Per al Porro de Gavà s’hauria
d’aprofitar el fet d’estar treballant segons els requisits de la
Comissió Europea per a l’atorgament de la Indicació Geogràfica
Protegida (IGP), fet que aportaria prestigi al producte i permetria presentar-lo com un producte de qualitat, amb una presentació d’alta notorietat i seriositat.
El principal objectiu per a la
comercialització del tomàquet

es basa en diferenciar-lo dels
altres orígens. Per això cal centrar-se en la proximitat com a
element que garanteix la frescor, insistint en la marca del Parc
Agrari del Baix Llobregat, i alhora, com a producte natural, a
partir de l’explicació del que és
la producció integrada. Per
reforçar la diferenciació, la presentació ha de ser vistosa i
impecable, amb unes capses
que ressaltin de la resta i, fins i
tot, marcant cada tomàquet
amb una etiqueta individual. Per
augmentar la quota de mercat i
els preus de venda dels productors, cal impulsar una unitat
comercialitzadora del conjunt
dels tomàquets de producció
integrada del Parc Agrari del
Baix Llobregat (Cooperativa,
SAT o altres), que permeti unificar criteris de producció, adquirir força negociadora en front
dels majoristes i assegurar sistemes de treball professionalitzats.

Actuacions de promoció
El pla de màrqueting proposa una sèrie d’accions de promoció, dirigides a diferents
col·lectius que poden influir en
les decisions finals de consum.
Per als clients finals, elaborar
uns receptaris per a cada un
dels productes, que es donaran
amb cada compra d’un manat
de porros o d’una quantitat
mínima de tomàquets.
Per als punts de venda, els
comerços detallistes i parades

FITXA TÈCNICA
Treball realitzat per l’empresa EURUP, dirigit per en Raimon
Roda, enginyer agrònom, amb la col·laboració dels especialistes
en màrqueting Joaquim Braulio i Pere Jansà i de Montserrat
Lligades, enginyera tècnic agrícola.
1ª part.- CAPTACIÓ INFORMACIÓ
Reunions amb l’Associació de Productors de Tomàquet del Baix
Llobregat i amb la Cooperativa Eurohorta, que produeix i
comercialitza el Porro de Gavà.
Sis entrevistes en profunditat i converses amb integrants de la
cadena de comercialització: responsables Mercabarna; operadors Mercabarna; responsables gran superfície; detallistes botigues selectes; detallistes parades mercats municipals.
Entrevistes amb: 2 restauradors, 1 dietista, 1 gastrònom.
2ª part.- INVESTIGACIÓ
Procés d’investigació qualitativa mitjançant tres dinàmiques de
grups amb compradors/es-consumidors/es d’aquests produc-
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dels mercats, editar cartells de
cada un dels productes i tríptics de promoció, explicant les
virtuts dels productes.
També es proposa una
actuació amb els especialistes,
per tal que puguin provar les
qualitats dels productes i
fomentar la seva difusió, així
com promocions concretes a
les escoles d’hostaleria.
Generar notícies, per tal d’aparèixer als mitjans de comunicació de forma regular, organitzar un tast dels productes a
mercats municipals i, paral·lelament, organitzar presentacions
amb periodistes especialitzats
(el sistema més econòmic i que
pot arribar a un públic més
ampli).
En el cas del tomàquet,
també cal un material de divulgació específic, explicant el significat i els avantatges de la
producció integrada, dirigit
tant a clients finals com a tot el
canal en general (detallistes,
assentadors, gastrònoms i restauradors).
També s’inclou, a les capses
de cartró del tomàquet, un
marcador de preu encunyat,
per a ser utilitzat pels detallistes, en el qual hi ressalti la
imatge de Tomàquet Fresc i de
l’origen del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
Resum del l’estudi de màrqueting
a cura de: Jordi Matheu de
Cortada. Servei de Promoció
Econòmica Local. Diputació de

Barcelona

tes. Per tal de determinar NOTORIETAT-PERCEPCIÓ-IMATGE
Baix Llobregat. Fer un pre-test d’imatge d’envasos i conceptes.
Grups: dones, responsables de la compra domèstica, de nivell
socioeconòmic mig-alt i alt, amb edats d’entre 30 i 40 anys,
segmentades segons tipus de venda freqüentat a l’hora de
comprar producte fresc (tant de verdura i fruita com de carn).
A més, com a contrast, un segment exigent en aquest tipus de
producte que estigui orientat cap al producte ecològic, o si més
no, que la seva dieta sigui vegetariana. Pel que fa a l’àmbit ens
cenyirem a l’àrea de Barcelona.
SEGMENT SENSIBILITAT: dones o homes amb dieta vegetariana i/o amb l’hàbit de compra de productes ecològics.
SEGMENT COMPRADORES DE MERCAT MUNICIPAL: mestressa
de casa, tradicional, que compra en botiga tradicional.
Especificant els mercats (districtes de Barcelona).
SEGMENT CONSUM SELECTE: dones o homes amb l’hàbit de
compra molt dirigit per la selecció d’establiment (es desplacen
fora del seu barri a botigues especialitzades o selectes).
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De mercat a mercat:
del Born a Mercabarna

E

l Born és la plaça del
barri de la Ribera, entre
Santa Maria del Mar i el
carrer el Rec. Però més que
la plaça en sí, la petjada més
important que diferencia
aquesta plaça rectangular
de la resta és la que hi ha
deixat la ubicació del mercat
del Born, el 1876. Sota una
estructura metàl·lica construïda durant la segona meitat del segle XIX i heretada
de la Revolució Francesa,
I'arquitecte Josep Fontsere,
projectà una obra que va
costar vuit milions de rals.
Però abans que es construís el mercat, la plaça del
Born ja tenia tradició mercadera. Ho explica Antoni
Boada al llibre Del Born a
Mercabarna. A partir del
segle XVIII la principal activitat del Born és el mercat.
Però abans havia estat l'epicentre de trobades d'argen-

teria, torneigs i mercats de
productes variats. Uns
quants segles enrera, concretament el XIV, en plena Edat
Mitjana, la gent que vivia a la
ciutat tenia dues maneres de
proveir-se de fruita si no disposava de collita pròpia:
comprar-la als pagesos que
la duien al mateix mercat del
Born o adquirir-la a la taula
de venedors de l'entorn. De
fet, I'expressió "Anar al
Born" vol dir proveir-se a
l'engròs de fruites i verdures.
Però a part de fruites i hortalisses al Born també s'hi
venien articles que ara ens
poden semblar sorprenents,
com per exemple llet de
burra.

Mor el Born,
neix Mercabarna
El Born va ser una revolució i un punt calent de la

Mercat del Born. Anònim. c. 1775. Oli sobre tela
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vida quotidiana de la ciutat
però això se li acabà de cop
a principi dels setanta. El
gener del 1971 el Born
tancà les portes. No va arribar, doncs, als cent anys de
vida. Només un dia més tard
s'encetava una nova etapa
en la història dels mercats
barcelonins: obria Mercabarna. En aquell moment,
Mercabarna era un descampat allunyat del centre de la
ciutat. Als treballadors els va
costar adaptar-se al trasllat,
que va ser precipitat, ja que
alguns havien treballat al
Born durant dècades. Amb
el tancament del Born s'obriren tota mena d'especulacions sobre quin seria el
futur d'un equipament que
quedava buit al mig de la
ciutat.
Al cap de poc temps de
tancar-se, es parlà de fer del
Born un mercat de flors i jar-

dineria. Dues dècades més
tard, el 1990, els diaris recollien una proposta dels
veïns, que volien convertir-lo
en un mercat de cultura
municipal. Fins i tot s'especulà que podria servir per
acollir les instal·lacions de la
distribuïdora cultural francesa FNAC. El 1992, la
Universitat Pompeu Fabra es
presentà com el més clar
destí del mercat. Un objectiu que quedà estroncat perquè després de moltes
negociacions no es trobà el
finançament per dur-lo a
terme. Ara per ara, les portes estan tancades i
I'interior, buit, però el destí
del Born sembla que finalment serà cultural.
La pèrdua de protagonisme del Born coincidí amb
el moment d'efervescència
de Mercabarna. El nou
mercat entrà de ple en funcionament
l'agost
de
1971. Darrera hi havia
l'empresa Mercasa creada
el 1966 dins de les previsions del "Plan de Desarrollo" del govern franquista i
que ja havia desenvolupat
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més mercats d'un patró
similiar a altres ciutats de
l'Estat.

Verdura, carn i peix
Mercabarna es constituí
en una societat gestora
formada per l'Ajuntament
de Barcelona, Mercasa i els
usuaris del mercat. El capi-

tal social era de 600
milions de pessetes. El que
es coneix com a Mercat
Central d'Abast de Barcelona SA va començar la
seva activitat amb el mercat de fruita i verdura. El
1979 s'inaugurà l'escorxador i posteriorment s'hi
afegiria la llotja del peix.
Al llarg d'aquest anys, les

El Mercat del Born per dintre

Vista aérea actual de Mercabarna

actes de les sessions de la
Junta directiva han recollit
tota mena d'incidències.
Per exemple, una qüestió
que ha preocupat els
comerciants i els compradors, tant al Born com a
Mercabarna, ha estat la
dels horaris de vendes.
D'això ja se'n fa referència
a l'acta del 17 de març de

1972 de la Junta. Llavors es
marcava com a horari el
comprès des de les cinc de
la tarda fins a les cinc de la
matinada sense interrupció. L'horari ocuparia més
d'un ordre d'aquestes sessions. Fins i tot es va fer
una enquesta entre venedors i compradors on va
guanyar clarament la preferència per l'horari de
tarda. El llibre d'actes de la
Junta també recull la preocupació per algun cas concret de descens de vendes,
fa menció dels balanços de
comptes o parla de dates
assenyalades, com ara la
celebració de "La Setmana
de la Fruita" que va tenir
lloc a la Rambla Catalunya,
el novembre de 1983.
A partir del juliol de 1987
es produeix un canvi substancial en el funcionament:
arriba la informàtica. Les
actes es passen a ordinador, s'imprimeixen i s'arxiven.
Amb els anys, Mercabarna s'ha engrandit i s'ha
convertit en el gran mercat
a l'engròs de Catalunya. La
pregunta que es fan els
empresaris és els anys de
vida d'aquesta societat.
Segons el projecte inicial, el
2021 –50 anys després de la
seva creació– s'hauran de
revisar les concessions. Ara
que ja s'ha arribat a la meitat de la concessió, els
empresaris creuen que
aquest temps no és
suficient i que s'hauria de modificar a
l'alça per rendibilitzar les inversions,
tant les noves com
les renovades. El
seu futur està,
doncs, marcat per
aquesta data.
Montse Bassa

9

informatiu parc (5)

N

O

T

Í

C

I

E

27/9/00

S

D

E

10:25

Página 16

L

Parc Agrari
d el

B a i x

Ll o b regat

PARCS NATURALS I ESPAIS PROTEGITS
GESTIONATS PEL SERVEI DE PARCS NATURALS
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ESPAIS PROTEGITS GESTIONATS MITJANÇANT
CONSORCIS PEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’anella verda

ESPAIS PEIN VINCULATS A L'ANELLA

Parc Natural del Cadí

ALTRES ESPAIS PEIN
ESPAIS DE CONECTIVITAT A L'ANELLA

PARC DE
MONTESQUIU

La Diputació de Barcelona ha endegat el
projecte L’anella verda per a la protecció
i promoció dels espais agrícoles, forestals
i naturals dins l’àmbit metropolità.

BERGUEDÀ
OSONA

ESPAI NATURAL DE
GUILLERIES-SAVASSONA

PARC NATURAL
DEL MONTSENY
BAGES

el Moianès
la Sauva Negra

L

a protecció i el desenvolupament són termes que
no han d’estar contraposats, ans al contrari: per tal de
protegir un territori cal esmerçar-hi esforços i recursos per
mantenir-lo actiu, en benefici
dels qui hi viuen i el mantenen
i per a la societat en general
que en gaudeix.
L’anella verda està formada
pels espais naturals que gestiona directament la Diputació de

Barcelona, per tots aquells
espais que es regeixen mitjançant consorcis, així com pels
espais agroforestals que uneixen les zones naturals.
Un dels objectius del projecte
és que als espais agroforestals
integrats dintre L’anella verda
es puguin elaborar plans de
desenvolupament que donin directrius per tal de potenciar i promocionar les produccions agràries d’aquests territoris.

PARC NATURAL
DE SANT LLORENÇ

Cingles de Bertí

Gallifa

ANOIA

VALLÈS ORIENTAL
Parc Natural de
Montserrat
Roques Blanques

VALLÈS OCCIDENTAL

PARC DE LA SERRALADA LITORAL
Ancosa-Montagut

PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

Parc de
Collserola
Muntanyes
de l'Ordal

BAIX
LLOBREGAT

ALT PENEDÈS

BARCELONÈS

PARC
D'OLÈRDOLA
Delta del Llobregat

PARC DEL FOIX
GARRAF

PARC DE
GARRAF

L’anella verda abarca tota la regió metropolitana de Barcelona

Presentació del llibre
“Pollastre i Capó de la Raça Prat”

E

pageses del Prat, que han sabut mantenir aquest patrimoni, avui signe d’identitat del nostre municipi”, tal com
va dir Antoni Palma, del Centre de
Promoció Econòmica i coordinador de
l’edició.
Aquesta publicació presenta la història
de la Fira, així com la reproducció dels
cartells d’aquests darrers 25 anys. També
s’hi troba un extens receptari elaborat
per pageses i un seguit de xefs de prestigiosos restaurants.
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L'anella verda

PARC AGRARI DEL
BAIX LLOBREGAT

El Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Alt Penedès, espais agraris que formen part del projecte L’anella verda

l proppassat dia 26 de febrer es va
presentar al Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat el llibre Pollastre i Capó Raça
Prat.
L’Associació de Criadors de Pollastre i
Capó del Prat i l’Ajuntament del Prat
de Llobregat, amb la col·laboració del
Consorci del Parc Agrari, han elaborant
aquest llibre commemoratiu dels 25
anys de la Fira Avícola. “Un llibre on hi
ha un homenatge explícit a les dones

MARESME

PARC DEL
MONTNEGRE-CORREDOR
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La Universitat de
Xangai contacta amb
el Parc Agrari del Baix
Llobregat

El Massachusetts
Institute of
Technology (MIT)
dels Estats Units
estudia
el Parc Agrari

E

El Dr. Zheng a l’ermita
de Sant Ramon

l Doctor Shiling Zheng,
arquitecte i vicepresident
de la Universitat xinesa
Tongji de Xangai, va visitar el
Parc Agrari i també va tenir
interès a entrevistar-se amb
membres del Consorci durant
el transcurs de la seva estada a
Barcelona, la segona setmana
del passat mes de desembre.
La Diputació de Barcelona, la
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Tongji de
Xangai han signat un protocol
per a l’estudi del planejament
de l’espai agrari periurbà de la
zona del Pudong a la ciutat
xinesa de Xangai.

Visita per al seguiment
del Programa LIFE

E

l Sr. Luis Martín Hernández,
de l’empresa PROYMASA,
delegada pel Programa
LIFE de la Unió Europea per al
seguiment dels diferents projectes de l’Estat espanyol, visità
el dia 9 de febrer els indrets del
Parc Agrari per tal d’entrevis-

E

ls professors J. Mark
Schuster i Dennis Frenchman, acompanyats d’un
grup d’investigadors del MIT,
es desplaçaran en diverses
ocasions a Catalunya per tal
d’estudiar la iniciativa del Parc
Agrari del Baix Llobregat, que
han trobat especialment significativa dintre del panorama
dels projectes de desenvolupament territorial.

Intercanvi de projectes sobre
l’agricultura periurbana entre
Holanda i Catalunya

M

tar-se amb els promotors del
Parc.
Durant la visita va poder
observar l’estat dels projectes i els estudis realitzats i
visità diferents indrets on es
desenvolupen les proves
pilot.

Investigadors del MIT i la
Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb representants del Consorci, han estat
convidats a participar en diverses
reunions de debat i seminaris a
Catalunya i Cambridge per tal
de valorar la singularitat i les
possibles aportacions de la iniciativa del Parc Agrari del Baix
Llobregat en el panorama europeu i americà.

embres representats
de les tres entitats
promotores del Programa LIFE Parc Agrari del Baix
Llobregat varen realitzar una
visita a Holanda el proppassat
mes de febrer per tal d’intercanviar experiències amb diversos municipis sobre actuacions
relacionades amb l’agricultura
periurbana.
La Unió Europea recomana
a les entitats promotores de
programes LIFE aquests tipus

El Sr. Luis Martín Hernández revisant els projectes

Hivernacles holandesos

11

d’intercanvis per tal de contrastar les actuacions i difondre les iniciatives que es duen
a terme dins la mateixa Unió
Europea.
A la visita es varen conèixer
projectes portats a terme per
tres nivells d’administracions
(municipals, provincials i estatal) relacionats amb l’ordenació territorial i el paper de l’agricultura, així com la gestió
de l’aigua, tema cabdal a
Holanda.
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La proposta del Pla
Especial del Parc Agrari
del Baix Llobregat

L

a vall baixa i el delta del
Llobregat contenen un territori
agrari amb uns sòls molt fèrtils i
que ocupa encara una notable
extensió (quasi 1.500 explotacions, i
superant el 3% del PIB agrari de
Catalunya) enmig d’un entorn metropolità que concentra força més
d’un terç de la població de Catalunya.
Ara bé, les àrees conreades han
estat sotmeses a un deteriorament
recent ben considerable, derivat en
bona mesura de les servituds metropolitanes i de la seva condició
periurbana (afeccions per grans
infraestructures, realitzades i previstes, amb les consegüents expropiacions i el trossejament de les explotacions), d’activitats alienes, de la
imatge de precarietat, del vandalisme i els robatoris, dels abocaments
incontrolats i la contaminació dels
aqüífers....
Aquests fets impliquen un procés
accelerat de pèrdua de qualitat
ambiental; de disminució de les
superfícies agrícoles (un terç de les
existents a mitjan segle); d’abandonament de l’activitat agrícola professional (per jubilacions i no aparició de nous productors); d’expectatives (força vegades més imaginades
que reals) de requalificacions urbanístiques.
Què ens fa, doncs, defensar
especialment la preservació d’aquest espai agrari?
Què justifica reclamar esforços
en el seu projecte i importants
inversions públiques de diferents administracions?
Segurament la raó bàsica rau en
la seva singularitat. Es tracta del
darrer espai agrari de notable extensió i productivitat dins de l’àmbit
metropolità, sotmès alhora a notables pressions. Segurament bona
part dels problemes que té plantejats el Parc Agrari es podrien reconduir simplement mitjançant plans de
desenvolupament, propostes sectorials en qüestions com ara la seguretat i vigilància, la millora en la
comercialització dels productes, la
incorporació d’innovacions tecnolò-

giques, una més acurada gestió de
l’aigua...
Per què cal, doncs, un pla urbanístic conjunt i no n’hi ha prou
amb els plans sectorials en curs?
Una primera i important raó la
trobem en analitzar l’evolució d’aquest territori, la manera com
aquest ha estat “pensat” en successius plans i projectes, des de les llunyanes propostes de l’enginyer
Garcia Faria a final del segle passat,
o dels arquitectes del GATEPAC als
anys trenta, fins als darrers plans
metropolitans. En aquests, les superfícies conreades van minvant, a l’agricultura se li concedeix un valor
residual i el territori és entès, en el
millor dels casos, com un simple
suport. L’espai agrari no és mai
objecte d’atenció específica, i per
tant, aquest territori sense articulació es va esmicolant, afeblint, i assolint una entitat de simple reserva,
sense interès, pendent sempre de
qualsevol demanda futura del creixement metropolità, valorat, a més,
des d’algunes instàncies, com si fos
un terreny en guaret, un àmbit pendent sempre de la següent transformació, amb la consideració genèrica
de canal potencial pel pas de noves
infraestructures al servei metropolità, un àmbit, per tant, condemnat
a una transformació allunyada del
seu destí actual i de la seva identitat
històrica.
La situació encara resulta més
preocupant atesa la dificultat d’aquest territori per encaixar fins i tot
iniciatives menys potents que les
grans operacions d’infraestructura
que encara l’amenacen, com ara el
nombre important d’activitats de
tota mena (magatzems, abocadors,
horts lúdics, àrees d’esbarjo, extraccions...) sorgides els darrers anys,
força d’elles incompatibles amb l’agricultura i fins i tot il·legals.
Resulta imprescindible, doncs, un
projecte que, bo i atenent la identitat d’aquest espai agrari i amb una
visió de conjunt, permeti plantejar-li
un model de futur. Mantenir-lo exigeix millorar les condicions que possibilitin una agricultura viable i ren-

El Pla Especial farà propostes per a la millora dels camins
dible, o, el que és el mateix, garantir
el futur d’una activitat amb prou
estabilitat. Però, alhora, el veritable
repte rau precisament en el fet de
fonamentar en la identitat d’aquest
territori la seva alternativa, en l’actualització de les claus de lectura i
els instruments de projecte. I així,
plantejar un model de futur per a
aquest territori, requereix fer-lo
resistent als processos de transformació, dotar-lo d’estructura, de
manera que sigui capaç d’encaixar
les noves i canviants sol·licitacions a
què està sotmès.
Caldrà, doncs, assumir un canvi
de valors, diferents dels que han
informat la transformació recent, i
atendre essencialment la dimensió
productiva, sense menysprear, però,
l’interès social i ambiental del projecte de Parc Agrari. Cal ser conscients que la bondat d’aquest equilibri no és garantia suficient d’una

12

bona implementació. L’aposta per
una agricultura competitiva i alhora
respectuosa amb els valors ambientals queda condicionada a la possibilitat de captar recursos que permetin afrontar les reformes estructurals necessàries.
Es planteja l’execució del Pla
Especial en dues etapes: una orientada a delimitar i consolidar l’àmbit
de sòl agrícola, i una segona dirigida
a implementar progressivament el
nou model estructural.
Com afrontar, però, el projecte
de l’estructura del Parc Agrari?
El territori del Parc Agrari ens
mostrava fins fa ben poc un precís i
delicat equilibri. Llegir curosament el
seu procés de construcció pot tenir
en aquesta escomesa un gran valor,
per, bo i partint de l’anàlisi dels seus
elements (dibuix del sòl, manipulació del relleu, organització dels
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camins de terra i d’aigua i establiment de les construccions), refer-los
i actualitzar-los.
La configuració formal del territori de la Vall Baixa i el Delta es basa
en el seu alt grau d’artificialització,
portat a terme des de la intel·ligència tradicional i l’adaptació al lloc:
sistemes de dessecació, d’extracció i
distribució d’aigua, defenses contra
la salinització i les riuades, empreses
de realització col·lectiva de defensa i
racionalització del treball agrícola
que culminaren, el darrer segle, en
la construcció dels canals de la
Infanta i de la Dreta. Les xarxes de
drenatge, reg i accés són, junt amb
l’establiment de les masies, factors
que incideixen directament en
aquesta formalització. El drenatge,
d’importància capital en un delta, i
el sistema de captació i distribució
de l’aigua defineixen la menor o
major racionalitat de cadascun dels
teixits parcel·laris que hi trobem.
Malgrat la localització de grans
infraestructures i serveis, l’organització de l’agricultura ha persistit
degut a la seva idoneïtat i a l’alt
grau constructiu: sistemes de captació, distribució i desguàs de les
aigües, murs de defensa contra la
salinització i les avingudes, corredores de dessecació de maresmes,
terraplenament de basses per a
camins i accessos...
La colonització del territori s’ha
produït mitjançant quatre elements fonamentals: la dessecació
de les terres i la divisió del sòl con-

reable, els projectes de reg i drenatge aparellats, la construcció de
l’accés i, finalment, la implantació
de la residència. La combinació
d’aquests processos ha arribat a
conformar la diversitat de models
agrícoles que avui podem reconèixer en el Baix Llobregat. Alguns
responen a decisions de projecte,
fruit d’una empresa col·lectiva; en
d’altres el reconeixement del
model no és tan immediat.
Què pot fer un pla urbanístic per
contribuir a consolidar el Parc
Agrari?
Què proposa l’avanç del Pla
Especial en concret?
El Pla preveu diverses determinacions vinculants encaminades a
garantir la seva estructura física.
Entre elles cal fer especial esment a
les següents:
• Identificació d’àrees homogènies i
disseny d’una normativa atenta a
l’especificitat dels diversos paisatges, que reguli algunes de les
necessitats més sentides pels
pagesos (casetes d’eines, hivernacles, tanques, terraplenaments...).
• Racionalització de la xarxa de
camins de terra que solquen el
Delta i la Vall Baixa, tot distingint
els d’ús general, els agrícoles i els
itineraris lúdics; separant els diferents tipus de circulació; assegurant una millor adequació de cada
camí a la seva comesa amb el disseny específic de seccions, encontres, portes i nodes singulars.

La xarxa de recs i drenatges és estudiada pel Pla Especial
• Quant a la xarxa viària local l’objectiu clau seria el d’adequar el seu
traçat a favor d’una bona relació
amb les activitats desenvolupades
en el Parc. És previst completar o
fer millores en el camí de la
Pineda-camí del Pinar, en la circumval·lació de l’aeroport, en la
prolongació de la carretera de
València, en la variant de la BV2002 a l’alçada de Sant Vicenç
dels Horts i en una via de servei de
l’autovia de Castelldefels. Amb
aquestes operacions es vol assegurar l’accés als àmbits no específicament agrícoles dins del Parc Agrari
(àrees de lleure, d’equipaments i
serveis), respectar els trajectes tradicionals des de la muntanya a la
platja i la circulació general, sense
interferir, però, amb les xarxes d’ús
agrícola. Això implicarà recuperar,
quan ha quedat interromput, el
trànsit de les vies agrícoles.
• Pel que fa als camins agrícoles,
l’objectiu clau és assegurar l’accés
adequat a totes les finques, tot
racionalitzant la xarxa. Això implica definir un sistema de camins
coherent i jerarquitzat, considerant el model d’accessibilitat de
cada àrea i garantint les servituds
de pas en l’espai agrari. Però comporta alhora concentrar les
necessàries inversions per millores
i/o acabament de camins en
aquells trams més estratègics, evitant redundàncies i la interrupció
contínua de les vies més importants amb accessos puntuals a les
finques, així com els corresponents problemes de seguretat i
vigilància que aquesta comportaria. Implica la jerarquització dels
camins agrícoles, tot classificantlos en nivells, en funció del seu
valor estructurant. Es proposa
alhora l’ampliació de la xarxa de
camins agrícoles per incorporació
de trams de vies locals no imprescindibles per tal d’assegurar la circulació de caràcter general.
L’objectiu bàsic és el d’evitar, mit-
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jançant mesures indirectes (senyalització, canvi de paviments o
secció), que determinades vies es
puguin convertir en dreceres de
circulació general a través del Parc
Agrari. També amb caràcter puntual es plantegen petits enllaços,
perllongant camins existents amb
connexions puntuals, com ara
entre els camins de la Murtra i els
Llanassos, o de Ca l’Inglada amb
el de Cal Dimoni.
• Amb finalitat similar, de significar
determinades fites i de facilitar el
control de l’espai agrari per part
dels seus usuaris, es plantegen
altres elements de servei (punts de
control) en encreuaments entre
vies de la xarxa viària general i
camins agrícoles de segon ordre.
En tots els casos la recomposició i
millora de la xarxa de camins agrícoles haurà d’atendre especialment els punts d’encreuament i
ruptura.
• Adequació dels camins d’aigua
(xarxes de reg i drenatge) a les
exigències d’una agricultura competitiva. Això haurà d’implicar una
necessària inversió pública en la
millora de la qualitat (depuradores) i disponibilitat d’aigua.
• Control d’aquelles activitats (magatzems, abocadors, horts lúdics,
àrees d’esbarjo, extraccions...)
que, per la seva natura o disposició, comprometen la qualitat
ambiental i el desenvolupament
d’una agricultura competitiva.
Incentivar el seu trasllat o la
transformació.
• Proposta d’un esquema de distribució de dotacions lúdiques i culturals, que poden establir sinergies
positives amb l’activitat agrícola.
Tanmateix es preveuen polígons
de serveis especialitzats (agropols).
Joaquim Sabaté. Dr. Arquitecte.
Director del Departament
d'Urbanisme de la Escola Tècnica
Superior d'Arquitectuta. Universitat
Politècnica de Catalunya
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Tot el Consorci
del Parc Agrari
aprova el pressupost
per al 1999

Eleccions a Cambres Agràries

L

a Unió de Pagesos ha
revalidat la seva primera
posició com a organització professional agrària de la
comarca del Baix Llobregat a
les darreres eleccions a les
Cambres Agràries celebrades

el passat 13 de desembre, amb
el 88,96 % dels vots emesos.
L’altra organització que es
presentava (Joves Agricultors
i Ramaders de CatalunyaASAJA) va obtenir el 10,42%
dels vots.

A

mb l’aprovació de les
sol·licituds d’ingrés al
Consorci efectuades el
passat dia 22 de febrer dels
darrers municipis que mancaven per incorporar-s’hi, l’esmentat Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat ja
compta amb la totalitat dels
municipis que componen el
marc territorial.
Els catorze ajuntaments i les
tres entitats promotores (la
Diputació de Barcelona, el

El Consorci prepara
un pla de camins rurals

El Consorci està treballant en
la realització d’un Pla de camins
rurals que comporti l’arranjament i la millora d’aquests, així

Consell Comarcal del Baix
Llobregat i la Unió de Pagesos
de Catalunya) varen aprovar
també el pressupost del
Consorci per a l’any 1999,
amb un import de 175 milions
de pessetes. Aquest pressupost permetrà dur a terme
una part important del Pla de
Gestió i Desenvolupament
aquest mateix any i continuar
la política de suport a les cooperatives i associacions agràries.

com la solució de problemes
derivats de les recents obres de
la construcció de l’Autovia i la
Pota Sud.

Torrelles de Llobregat proposa
la seva incorporació al
Consorci del Parc Agrari

E

l Consell Agrari Local del
municipi de Torrelles de

Torrelles de Llobregat

Llobregat, a la reunió celebrada el dia 5 de febrer, va acordar sol·licitar la incorporació
al Parc Agrari del Baix
Llobregat.
En un principi aquest municipi no és inclòs dintre del Parc
Agrari degut a les seves característiques geogràfiques i de
conreus. L’Ajuntament, però,
vol demanar també immediatament la incorporació al
Consorci, la qual cosa comportaria, en el cas que s’aprovés, l’eixamplament del límits
actuals del Parc.

El nou pressupost permetrà, aquest mateix any, dur a terme una
part important del Pla de Gestió i Desenvolupament.

Vigilància rural

L

a vigilància rural del Parc
ha estat paralitzada unes
setmanes perquè s’ha
retardat la concessió dels permisos per part del Departament de Governació de la
Generalitat i de la Delegació
del Govern. A hores d’ara, i
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després de les corresponents
converses amb les autoritats
competents, s’estan realitzant
uns cursos per a l’especialització dels vigilants per tal que
siguin homologats com a
guardes rurals per part de la
Guàrdia Civil.
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El Parc Agrari a les fires de la comarca

El Consorci del Parc Agrari és present amb un estand informatiu a totes les fires dels municipis
que conformen el territori del Parc. A la foto, a la 25a Fira Avícola de la Raça Prat, el passat mes
de desembre

Comença l’itinerari
pedagògic

D

urant el mes de març
s’ha iniciat l’activitat de
l’itinerari pedagògic
pilot del Parc Agrari per la zona
agrícola de Sant Joan Despí.
Aquest itinerari per donar a
conèixer l’agricultura es fa
aquest any experimentalment
amb alumnes del cicle supe-

rior de primària de 27 classes
corresponents a 18 escoles de
municipis propers, durant els
mesos de març, abril i maig.
Per fer una introducció al
territori i a l’activitat agrària
abans de la visita, s’ha realitzat un vídeo que els alumnes
visionen a l’escola.

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

El Parc Agrari
a l’exposició
“La Barcelona
que estem fent”

E

l Parc Agrari del Baix Llobregat ha estat
elegit com un dels projectes emblemàtics que marcaran el futur de l’àrea d’influència de Barcelona.
Dintre de l’exposició La Barcelona que estem
fent, a l’apartat “El delta del riu Llobregat: nucli
estratègic” hi són presents les directrius del
Parc. Aquesta gran exposició es mostra a

TELÈFONS ÚTILS:

Barcelona a quatre indrets diferents:
Ajuntament de Barcelona, Col·legi d’Enginyers
Industrials, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
i Col·legi d’Aparelladors.
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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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Parc Agrari
del Baix Llobregat

Junts
aquest territori
té futur
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Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Cooperatives i Associacions en conveni amb el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat:

CONSELL

REGULADOR

