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La història de les persones, de les institucions i
dels territoris és el resultat de l’acumulació de
fets diaris que queden en la memòria de la ciutadania com a referents. Sense cap dubte, la signatura del Protocol d’incorporació de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és
una fita de la història del Parc Agrari, que el proper 2007 arribarà als 10 anys des de la primera
manifestació pública i inici dels treballs per constituir-lo per part de les tres institucions promotores: Diputació de Barcelona, Consell Comarcal
del Baix Llobregat i Unió de Pagesos.
Ja en aquell moment, aquestes tres institucions manifestaren públicament i posteriorment
per escrit l’oferiment al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal que
s’incorporés al Consorci. Han calgut nou anys,
però finalment és una realitat.
La incorporació al Consorci del Parc Agrari és
una manifestació publica i un reconeixement de
la voluntat de preservar un territori agrari tot
aplicant polítiques agràries concretes que facin
possible sigui una realitat l’objectiu general del
Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari.
I aquest no és altre que “consolidar i desenvolupar la base territorial i facilitar la continuïtat de
l’activitat agrària, impulsant programes específics que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el marc

d’una agricultura sostenible integrada en el
territori i en harmonia amb el medi natural”.
Aquest objectiu i voluntat d’aplicació ja han
estat assumits per les altres institucions consorciades, que, a més a més, ho volen fer, no de
manera individual, sinó en una cooperació fonamentada en la receptivitat cap als problemes del
sector agrari de la vall baixa i delta del Llobregat
i la sensibilitat davant dels greus problemes
territorials existents, on les ferides que ocasionen les infraestructures moltes vegades són difícils de cicatritzar.
La receptivitat i sensibilitat han de portar, i així
ho han entès, a coresponsabilitzar-se amb el
compromís cap al sector agrari i el territori que
sustenta l’activitat productiva tot treballant conjuntament coordinant-se. En definitiva, el
Consorci del Parc Agrari és la visualització de la
voluntat de treball en xarxa de cooperació.
El Parc Agrari, recordem-ho, és un homenatge a la història i a l’esforç dels homes i dones
que han treballat la terra, un obrir portes per a
aquells que volen continuar o incorporar-se al
treball de la terra, la visualització de la voluntat
de preservar un espai agrari i d’articular una
gestió i el sinònim de futur a partir d’un compromís en la gestió del present; però, en definitiva, és i serà el que cada administració i el
conjunt del sector agrari vulguin que sigui.
Aquest és el compromís i el repte històric per a
tots plegats.
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Especial DARP
El 25 de gener de 2006, la Masia de Can Comas va ser l’escenari de l’acte de signatura del Protocol d’incorporació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Consorci del Parc
Agrari. Aquest pas tan important per al present i futur del

parc és el resultat d’un treball que va començar ja a l’inici de
la constitució del Parc Agrari. En aquest especial informatiu,
us presentem un article que resumeix el procés que ha culminat en la incorporació; el text íntegre del Protocol i un
extracte de les declaracions dels qui varen presidir l’acte.

Història de la incorporació del DARP al
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Des dels inicis de la presentació oficial del ció de la Unió de Pagesos presidida pel
Parc Agrari, feta el 16 d’abril de 1997, Coordinador Nacional, Sr. Josep Riera, i el
tant la Unió de Pagesos (UP) en carta de responsable de Política Territorial de la
16 de maig de 1997 signada pel Sr. Unió de Pagesos, Lluís Nomen, s’entrevisFrancesc Ribas, com en carta de 27 de ten amb els Consellers d’Agricultura,
juny de 1997 signada per l’aleshores Ramaderia i Pesca, Sr. Francesc Marimon,
President del Consell Comarcal del Baix i de Política Territorial i Obres Públiques,
Llobregat, Sr. José Montilla, es dirigeixen Sr. Pere Macias, per parlar del Parc Agrari.
al Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Els Consellers manifesten estar d’acord
Pesca, Sr. Xavier Marimon,
amb el projecte i amb la
comunicant-li que s’havia
La incorporació és voluntat que es creïn condiatorgat el programa Life –
cions per a una possible
el resultat d’un
Medi Ambient “Elaboració
ampliació dels participants
de propostes tècniques i
en aquesta iniciativa, tant
treball que va
normatives i realització
començar el 1997 des de l’àmbit polític com
d’actuacions pilot per a la
des del sector agrari. El 26
conservació, millora i prode juny de 1998 es constimoció econòmica de la zona agrícola tueix formalment el Consorci del Parc
periurbana de la regió metropolitana de Agrari;. el 9 de novembre, té lloc la priBarcelona. Projecte de Parc Agrari del mera sessió plenària on el President del
Baix Llobregat”, i al qual es convidava el Consorci del Parc Agrari i President del
DARP a incorporar-se. La UP, en la seva Consell Comarcal del Baix Llobregat, Sr.
carta, manifestava “la Unió de Pagesos Morlanes, reitera la voluntat de consens i
no concep que es desenvolupi aquest Life “invita a totes les part implicades a partisense la participació del DARP, per això us cipar” en una clara al·lusió a l’Institut
demana, com a membre integrant del
Life, que ens vulgueu rebre per tal d’iniciar els primers contactes i buscar vies
d’entesa i col·laboració que permetin (...):
afavorir, promocionar, viabilitzar i potenciar la tasca agrària en les terres de la vall
baixa i delta del Llobregat”.

Català Agrícola de Sant Isidre i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya. No
és fins l’11 d’octubre de 2002 que hi ha
un primer reconeixement públic explícit
d’un membre del DARP, amb responsabilitat política, del Parc Agrari. Amb motiu
de les greus inundacions dels dies 8, 9 i
10 d’octubre, en una reunió amb afectats
a l’Oficina Comarcal del DARP, el Director
General declara: “nosaltres sempre hem
estat al costat del Parc Agrari i hem
col·laborat en la mesura de les nostres
possibilitats”.

Pacte del Tinell
La proposta que el Govern de Catalunya
s’impliqui en la gestió del Parc Agrari arriba diverses ocasions al Parlament de
Catalunya. La primera proposta es presenta en sessió de 20 de maig de 1997 de
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca del Parlament de Catalunya on es
debat una proposició de Llei presentada
per ERC en el sentit que “el Parlament de

Per la seva banda, el President del Consell
Comarcal comunicava al Conseller que
“la diversitat de factors que incideixen en
aquest territori fan recomanable que el
projecte resultant del programa Life tingui el màxim consens social i polític possible, i que compti amb la participació (...)
del DARP”. El juny de 1998, una delega-

XAVIER PÉREZ

Primers passos

‘Des del Consorci es reitera la voluntat de consens i es convida totes les parts implicades’.
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Catalunya instés el Govern de la pai agrari com un dels elements fonaGeneralitat a ser present i participar eco- mentals de l’equilibri territorial no es fa
nòmicament en el consorci de gestió del cap referència específica als espais agraris
futur Parc Agrícola del Baix Llobregat”. fortament pressionats per l’expansió
Aquesta proposició, però, és rebutjada. A urbana. Tot i així, a la pregunta, del Grup
partir dels resultats de les eleccions al Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Parlament de Catalunya del 16 de Verds-Esquerra Alternativa al Consell
novembre de 2003, es constitueix un nou Executiu sobre la possibilitat que la
govern amb les forces catalanistes i pro- Generalitat de Catalunya s’incorpori al
gressistes i s’obre una oportunitat històri- Consorci del Parc Agrari, el Conseller
ca per avançar en el camí de la incorpo- Siurana respon (22 de març de 2004):
ració del DARP al Consorci del Parc “aquesta administració manifesta que, si
Agrari. Al Pacte del Tinell,
és convidada, està oberta
s’indica clarament que el
a considerar la seva incorEl desembre de
Govern tripartit “aposta
poració en l’esmentat
2004 es va
per l’equilibri territorial i la
Consorci”. Un mes dessostenibilitat, mitjançant la
prés, i a una nova pregunconstituir la
consolidació i la potenciata formulada pel Grup
comissió mixta de d’Iniciativa per Catalunya
ció de la presència de la
negociació de
pagesia en el territori i la
Verds-Esquerra Alternativa
millora de les seves rela(“El DARP té prevista la
Protocol
cions amb la resta de la
possibilitat d’integrar-se
societat”. En el discurs de la Sessió infor- en el Consorci del Parc Agrari del Baix
mativa, de 5 de febrer de 2004, del Llobregat?“), el Conseller Siurana maniConseller Siurana, en què informa de les festa: “amb molt de gust hi participarem,
línies d’actuació del seu Departament a la i així els ho vaig manifestar, i espero que
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i ben aviat ho puguem fer de manera forPesca del Parlament de Catalunya, tot i mal”. Amb data de 30 d’abril de 2004, la
que es fa menció de la protecció de l’es- Presidenta del Consorci del Parc Agrari,

Sra. Rosa Boladeras, tramet al Conseller
Siurana una carta en què demana una
entrevista per tal de “comentar i concretar els aspectes que calgui” per a la incorporació de
la Generalitat
Catalunya
2005:
desembre.de
Núm.
15
com a membre del Consorci.

Inici de les negociacions
El Conseller tramet resposta a la carta de
la Presidenta el 13 de desembre de 2004
i manifesta: “comparteixo amb vostè l’opinió que el DARP ha d’integrar-se en el
Consorci del Parc Agrari i contribuir a la
definició de les estratègies de gestió integral del Parc on l’agricultura és l’activitat
que el defineix i en justifica la seva existència”, i proposa iniciar negociacions
posant-se en contacte amb el Director
General de Desenvolupament, Sr. Jordi
William Carnes Ayats. A partir d’aquest
moment, es constitueix una comissió
mixta per negociar un protocol que ha de
ser el primer pas per a la incorporació al
Consorci de la Generalitat de Catalunya.
L’acte de signatura es du a terme a Can
Comas el 25 de gener de 2006, iniciantse el procés de modificació dels Estatuts
del Consorci i els tràmits per a la seva
aprovació.

Compromisos mutus
El Protocol que van signar a la Masia de
Can Comas (el Prat de Llobregat) el dia 25
de gener de 2006 el Conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Sr.
Antoni Siurana, en nom de la Generalitat
de Catalunya i la Presidenta del Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat, Sra.
Rosa Boladeras, és un document que
manifesta la voluntat d’adquirir uns compromisos mutus fonamentalment encaminats a la incorporació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el DARP, al Consorci
del Parc Agrari, a la vegada que el DARP
exposa una sèrie de compromisos específics que vol adquirir, a més a més dels
inherents derivats del fet d’incorporar-se a
la gestió del Parc Agrari. Aquesta incorporació no és immediata ja que cal iniciar, i
així s’està fent, la tramitació de la modificació dels Estatuts del Consorci, tal com ja
preveuen els actuals Estatuts, a fi i efecte
de fer possible la incorporació del DARP
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en els òrgans de gestió del Parc Agrari. La
incorporació suposa, a més dels compromisos específics descrits en el Protocol i
dels inherents derivats de ser membre del
Consorci, una aportació econòmica ordinària anual als pressupostos del Consorci,
que en cap cas tindrà caràcter finalista.

Reconeixement i accions futures
Per una banda, el Protocol manifesta el
reconeixement de la tasca realitzada per
part del Consorci en l’àmbit del Parc
Agrari i la voluntat del DARP de realitzarhi una implementació específica de les
seves polítiques agràries. Per una altra
banda, al Protocol ambdues parts expliciten acords concrets desenvolupats en
tretze punts amb alguns subapartats. Els
acords, fonamentalment, són: a) la
necessitat de modificar els actuals estatuts i l’aportació econòmica del DARP al
pressupost del Parc Agrari, b) el reconei-

xement del treball fet des del Consorci en
temes de protecció, desenvolupament i
gestió dels espais agraris periurbans i la
necessitat d’impulsar, en el Parlament de
Catalunya, una Llei d’Espais Agraris així
com la incorporació en el PDR 2007-2013
dels espais agraris periurbans, c) la creació de taules de coordinació de les intervencions de les diferents administracions,
en l’àmbit del Parc Agrari, les referides a
l’aigua, els espais naturals, infraestructures i el paisatge, i d) l’impuls d’accions i
mesures en l’àmbit de l’aigua de reg
(qualitat, xarxa, etc.), el sòl (mapa de sòls,
foment de l’ús d’adobat orgànic, etc.), la
producció (suport a les ADV, foment de la
producció ecològica i integrada, etc.),
comercialització (IGP, marca Producte
fresc del Parc Agrari, etc.), foment de les
TIC i implantació dels contractes territorials d’explotació i millora del patrimoni
arquitectònic.
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PROTOCOL
RELATIU A LA INCORPORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT
EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA AL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
I DE COL·LABORACIÓ EN L’APLICACIÓ DE DETERMINADES POLÍTIQUES AGRÀRIES I DE DESENVOLUPAMENT RURAL
EN L’ÀMBIT DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

REUNITS
D’una part, l’Hble. Sr. Antoni Siurana i Zaragoza, Conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, d’ara
en endavant DARP,
D’altra, la Il·lma. Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals, Presidenta del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’ara en endavant
Consorci, assistida pel Sr. Lluís González Roig, secretari de l’entitat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat legal
suficient per formalitzar i subscriure el present document.
MANIFESTEN
1. Que la Generalitat de Catalunya, tot aplicant el principi de subsidiarietat, té la voluntat d’incorporació mitjançant el DARP, com a membre de ple dret, al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat d’acord
amb l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, organització,
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i acord del Govern de la Generalitat de Catalunya.
2. Que el DARP té com a objectius, entre altres, el desenvolupament
sostenible del medi rural tot afavorint el reequilibri territorial i econòmic que, en aquest cas, del Parc Agrari del Baix Llobregat, ubicat
en la regió metropolitana de Barcelona, s’emmarca en la protecció,
millora i desenvolupament de l’agricultura periurbana en tant que
espai agrari fortament pressionat pels creixements urbans, industrials i la implantació d’infaestructures. Tot reconeixent intrínsecament que, a més de la funció econòmica, els pagesos i pageses del
Parc Agrari tenen una important funció mediambiental i social per
tal de garantir la qualitat de vida dels ciutadans metropolitans.
3. Que el DARP reconeix la tasca realitzada fins ara des del Consorci
del Parc Agrari en la preservació, gestió i desenvolupament de l’activitat agrària de la vall baixa i delta del riu Llobregat convertint-se
en un referent per al sector agrari i per a moltes administracions
públiques, més enllà del seu àmbit estricte de gestió.
4. Que el Consorci del Parc Agrari des de la seva constitució l’any 1998
ha treballat per consolidar i desenvolupar la base territorial i facilitar
la continuïtat de l’activitat agrària, impulsant programes específics
que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el marc d’una agricultura sostenible integrada en el
territori i en harmonia amb el medi natural, tal i com recull l’objectiu general del Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari,
donant resposta a la finalitat del Consorci del Parc Agrari que és la
de garantir la participació i col·laboració en la gestió integral de l’espai agrari definit en el Pla especial de protecció i millora, encarregant-se de la seva gestió, en col·laboració amb les diferents administracions públiques amb competències concretes en l’àmbit
territorial (Estatuts del Consorci, art. 4).
5. Que amb la incorporació del DARP al Consorci del Parc Agrari es
considera convenient preveure la implementació específica en l’àmbit del Parc Agrari dels programes desplegats pel DARP, per tal de

reforçar la participació del DARP i potenciar la incidència de les seves
actuacions en aquest territori.
Per tot això, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (Consorci) i
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la
Generalitat de Catalunya, parts signants del present Protocol, amb
voluntat de preservar, consolidar i desenvolupar la base territorial del
Parc Agrari i l’activitat agrària.
CONVENEN
1. La tramitació, per part del Consorci, de la modificació d’Estatuts del
Consorci, tal i com es preveu a l’article 1 dels actuals Estatuts, a fi i
efecte de fer possible la incorporació del DARP al Consorci del Parc
Agrari.
2. El DARP preveurà una aportació econòmica ordinària anual als pressupostos del Consorci, produint-se aquesta a partir del mateix any
de la incorporació del DARP com a membre del Consorci. La quantitat aportada de forma ordinària no tindrà caràcter finalista.
3. El reconeixement del Consorci, per part del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, com a ens de referència per a la
recerca, consulta i assessorament a les administracions públiques
per temes de protecció, gestió i desenvolupament d’espais agraris
periurbans.
4. En els informes que d’acord amb la disposició addicional cinquena de
la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, correspon
emetre al DARP, relatius a la tramitació de figures de planejament
urbanístic i sobre els efectes i les repercussions que, entre altres, els
projectes i les actuacions d’interès públic es puguin desenvolupar en
l’àmbit de gestió del Consorci, es tindrà en compte l’informe d’aquesta entitat, que serà sol·licitat per la Direcció General de
Desenvolupament Rural, prèviament a l’emissió de l’informe del
DARP.
5. La inclusió del Parc Agrari del Baix Llobregat dins d’un marc legislatiu més ampli que el consolidi com a figura de preservació, gestió i
desenvolupament d’espais agraris. Per a tal fi, el DARP promourà
davant el Govern català l’impuls d’una iniciativa legislativa encaminada al fet que s’aprovi en el Parlament de Catalunya una Llei d’espais agraris on s’inclogui la redacció d’un Pla d’espais d’interès agrari (PEIA), es reconeguin les diferents tipologies d’espais agraris, entre
ells els periurbans, així com les possibilitats i reconeixement d’eines
específiques de gestió com són els parcs agraris o rurals. (Art. 5.1d,
art. 13c de la Llei 23/1983 de Política territorial i art. 4.2b de la Llei
1/1995 per la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya.)
6. L’impuls de la taula de coordinació de les intervencions de les administracions en l’àmbit de gestió del Consorci, en aplicació de l’article 6b i 6d de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (LOA). En concret s’impulsarà la constitució de les taules de
coordinació següents:
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a) Taula de l’aigua del delta i vall baixa del Llobregat que estarà formada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consorci del
Parc Agrari, a la qual s’incorporaran en les reunions específiques
per a cadascuna de les zones homogènies de reg i/o drenatge
els ajuntaments, comunitats de regants i comunitats d’usuaris.
b) Taula de gestió d’espais naturals del delta i vall baixa del
Llobregat formada pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge, el Consorci del Parc Agrari, així com els ajuntaments
i entitats implicades.
c) Taula d’infraestructures i paisatge del delta i vall baixa del
Llobregat formada pel Departament de Política Territorial, el
Consorci del Parc Agrari, així com els ajuntaments i entitats
implicades.
7. El DARP, d’acord amb l’objectiu general, línies estratègiques i objectius específics del Pla de gestió i desenvolupament del Parc Agrari,
la Llei d’orientació agrària i la pròpia política agrària del
Departament, es compromet a impulsar, d’una manera especial:
a) La proposta d’incorporar en el proper Pla de Desenvolupament
Rural (PDR) 2007 – 2013 el reconeixement dels espais agraris
periurbans com a espais agraris amb peculiaritats pròpies tot
dotant-los de mesures específiques d’ajuts i, en especial, per a
aquells espais agraris que gaudeixin d’alguna mesura de protecció i gestió específica (LOA, art. 5).
b) El reconeixement del Consorci del Parc Agrari com una institució col·laboradora del DARP per fer extensives, en el seu àmbit,
les polítiques agràries del Departament que acordin i, per tant,
el dotarà dels instruments necessaris per poder desenvolupar
aquesta funció. Aquesta col·laboració en les actuacions del
DARP es fa extensiva a l’aplicació prioritària en el Parc Agrari dels
programes pilot adequats a aquest territori impulsats pel
Departament.
c) Les accions i mesures necessàries encaminades a la gestió de
l’aigua i la millora agronòmica de la qualitat de l’aigua de reg
procedent de depuradores i per tant impulsarà:
• Les actuacions necessàries per a la reestructuració de la xarxa
de reg i drenatge del Parc Agrari per a una millor eficiència i
eficàcia.
• L’aprovació d’una disposició normativa de les qualitats agronòmiques recomanables per a l’aprofitament de les aigües
regenerades per al reg agrícola, en funció dels tipus de sòl i
conreus, i vetllar perquè aquestes qualitats es generin a les
EDAR que tinguin prevista la reutilització de les aigües per a
aquest ús.
d) Les accions i mesures necessàries encaminades a la gestió del
sòl i, per tant, impulsarà:
• L’elaboració d’un mapa de sòls del delta i la vall baixa del
Llobregat.
• El foment de l’anàlisi de sòls per a la racionalització de l’adobat i el foment de l’ús, allà on sigui necessari, d’adob orgànic.
e) Les ADV, que tenen el seu àmbit d’actuació en el Parc Agrari,
amb suport tècnic de l’IRTA i del Consorci del Parc Agrari, conjuntament definiran les línies de treball que es concretaran en els
Plans Anuals de Transferència Tecnològica del DARP. Es tindrà en
compte l’estructura i experiència del Consorci en el futur model
d’Assessorament a les explotacions agràries que definirà el
DARP.
f) El recolzament a l’especificitat de la producció fructícola del
Baix Llobregat promovent un pla de reconversió varietal.
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g) El suport a les accions encaminades a millorar, desenvolupar i
potenciar canals de comercialització de productes del Parc
Agrari, que apropin el productor al consumidor (agrobotigues,
venda a la carta, parades, mercats locals, etc.) i facin constar
l’origen del Parc Agrari dels productes i responguin a una pro2005:
15
posta empresarial estratègica
i dedesembre.
penetració Núm.
en el mercat.
També es recolzaran aquelles iniciatives que ampliïn la gamma
d’oferta de productes del Parc Agrari mitjançant conserva o
altre tipus d’elaboració artesanal, així com a la creació i promoció de noves IGP, en especial la de la carxofa.
h) La implantació, en l’àmbit del Parc Agrari, dels Contractes
Globals d’Explotació i foment de la seva aplicació, prèvia concertació amb el Consorci.
i) L’establiment de mecanismes que facin possible la gestió de les
terres de conreu que no es cultivin, ja sigui per estar abandonades o per provenir de restes de finques que han estat expropiades, recuperant el seu ús agrari sempre que sigui possible, i
impulsant la participació del Consorci del Parc Agrari en aquells
ens públics que tinguin com a finalitat la gestió de les esmentades terres.
j) El suport i foment a la incorporació de les noves tecnologies de
la informació i comunicació (TIC) en la gestió del Consorci i en
la de les empreses agràries. D’una manera especial potenciant el
desenvolupament i aplicació del sistema d’informació agroterritorial del Consorci (SIGAT), tot incorporant-hi el programa SIGPAC, així com fomentar la formació dels pagesos en aquest
àmbit.
k) L’impuls a l’ordenació de l’activitat ramadera (oví i aviram) per a
la millora de les instal·lacions i adaptant-les a les exigències tècniques, sanitàries i de qualitat exigibles pel mercat actual tot
tenint present la càrrega ramadera que el Parc Agrari pot suportar.
8. El suport a la conservació de les varietats tradicionals de fruites i hortalisses, en especial a l’Arborètum de Can Comas, recolzant, amb
suport de l’IRTA, la millora de les varietats que puguin tenir interès
comercial, en especial la que fa referència a prunes i miravolants.
9. L’impuls per a la recuperació i millora de la qualitat de les masies
existents mitjançant polítiques de suport a la seva rehabilitació, al
subministrament d’aigua potable, a l’electrificació i a l’accés a la
xarxa d’Internet.
10. La millora i el manteniment de la xarxa de camins rurals amb l’elaboració d’un pla de camins amb la participació del Consorci i dels
ajuntaments implicats.
11. L’impuls per a la incorporació a la “XAC” d’estacions meteorològiques que donin cobertura a tota l’àrea del Parc Agrari, incloses les
que siguin de titularitat del Consorci.
12. L’aplicació en el Parc Agrari, si el Consorci ho considera d’interès,
dels programes pilot impulsats pel DARP en el marc de la seva
actuació ordinària.
13. La definició d’un pla d’accés públic ordenat al Parc Agrari per tal
d’apropar la societat urbana a les característiques del món rural
posant valor especialment en els aspectes ambientals, paisatgístics
i de gestió del territori com a béns públics d’acord amb el que s’estableix en el Pla de gestió.

A Can Comas (el Prat de Llobregat), el 25 de gener de 2006
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Coparticipants a la gestió

La qualitat del territori

“Per a mi, avui és un dia important. Quan vaig entrar a la
Conselleria i vaig veure que no formàvem part del Consorci del Parc
Agrari, vaig pensar que alguna cosa fallava, que hi havia un error de
concepte.
L’agricultura periurbana, tan important per a un país tan subjecte a la tensió del creixement urbà, havia de ser un dels motius
emblemàtics de l’agricultura.
La Conselleria d’Agricultura havia de ser responsable també,
coparticipant, d’una fórmula extraordinàriament positiva d’implicació dels ajuntaments, no només en el
sól urbà, sinó també en el sól agrícola.
Avui és un dia solemne.”

“Aquest Protocol expressa ja des d’ara un seguit de compromisos
de col·laboració que han de permetre avançar en el desenvolupament de les línies estratègiques del Parc Agrari fixades en el Pla de
gestió i desenvolupament. (...) Amb aquest Protocol, el Consorci
del Parc Agrari esdevé ens de referència per al DARP pel que fa a
l’agricultura periurbana.
La realitat periurbana és força complexa i s’afegeix a la problemàtica sectorial, avui tan dura. Amb la incorporació del DARP, el
Parc Agrari dóna un pas molt important per fer avançar la voluntat
política de preservar i desenvolupar un
espai agrari de qualitat en el delta i la
vall baixa del Llobregat, com una opció
estratègica de qualitat del territori, la
qualitat ambiental i la qualitat de vida
dels ciutadans.”

Sr. Antoni Siurana,
Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa Boladeras, Consell
Comarcal del Baix Llobregat.

L’energia del món local

El compromís amb el pagès

“Les coses més importants que han passat a Catalunya en els
darrers 25 anys han sorgit del món local, del territori, de la gent del
territori, dels ajuntaments.
Avui estem aquí, en un Parc Agrari constituït i funcionant, que
tira endavant perquè la gent del seu territori així ho ha volgut, perquè la gent que té els peus a terra sabia que l’única alternativa que
hi havia aquí era el treball conjunt: ajuntaments i consell comarcal
tenint en compte les persones que hi viuen i hi treballen.
El món local, els ajuntaments, tenen en la Diputació de Barcelona
aquella institució que mira de fer possible aquelles utopies que surgeixen del
territori. Aquesta és la nostra feina,
emmmarcada, en aquest cas en la política de protecció dels espais naturals,
dels espais lliures.”

“Avui és un dia important per al Parc Agrari, per a Unió de Pagesos
i per als pagesos i pageses que creiem que el sector agrari té futur
també en aquesta comarca.
Les grans infraestructures que parteixen les nostres finques i
esmicolen els nostres camps no s’aturen: cal una aposta política
decidida que consolidi definitivament el Parc Agrari.
Conseller: els pagesos del Baix Llobregat li demanem al seu
Departament que doni un nou impuls que consolidi definitivament
el Parc Agrari. Si realment creu que els pagesos, que l’activitat agrícola, que la nostra presència en el territori és important per al país, no dubti
que treballar perquè el Parc Agrari del
Baix Llobregat funcioni és una bona
manera de demostrar-ho.”

Sr. Josep Mayoral,
Diputació de Barcelona.

Sr. Francesc Ribas, Unió de Pagesos.

Una agricultura que garanteixi les rendes
“Ja hi som tots. Això no vol dir, però, que el repte de futur del Consorci sigui gens fàcil. Tots sabem, fonamentalment els pagesos, l’enorme dificultat que té garantir, no tant el Consorci que fa una feina excel·lent, que a
través d’aquest instrument les quasi 3.000 hectàrees que tenim en joc siguin de debó una agricultura periurbana de referència. Això significa garantir les rendes dels seus conreuadors i productors.

Sr. Lluís Tejedor,
Alcalde del Prat.

Tenim el Consorci, les autoritats estan implicades, tinc confiança que anem fent aquest camí per a garantir que
els pagesos del Baix Llobregat estabilitzin la seva capacitat de producció, vinculada a les últimes tecnologies de
mercat, amb la seva situació estratègica.”
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L’IRTA entrega l’informe final del projecte de
l’Arboretum de Can Comas
2005: desembre. Núm. 15
L’Arboretum recull 62 varietats d’arbres fruiters tradicionals del Baix Llobregat

XAVIER PÉREZ

L’any 2001 el Parc Agrari va aconseguir
co-finançament del programa LIFE Medi
Ambient de la Unió Europea per tirar
endavant el projecte per l’establiment
d’un Arboretum de varietats tradicionals
de fruiters del Baix Llobregat.
L’objecte d’aquest projecte era posar
en marxa un Arboretum que englobés
una col·lecció d’espècies i varietats tradicionals d’arbres fruiters cultivats en l’àmbit de la comarca del Baix Llobregat, i dur
a terme una selecció clonal, sanejament i
posterior multiplicació de les varietats
amb major interès comercial, així com
experimentar tècniques agronòmiques de
cultiu agroambiental i fomentar-la entre
els agricultors.
Després de 4 anys de treball avui en dia
l’Arboretum de Can Comas és ja una realitat. L’Arboretum compta avui en dia
amb un total de 62 varietats de 9 espècies fruiteres, i forma part dels projectes
d’experimentació que desenvolupa l’ADV
de fruita del Baix Llobregat així com de les
activitats pedagògiques que es porten a
terme a les instal·lacions de Can Comas.
Recentment l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IRTA), amb
qui es va signar un conveni per dur a
terme el projecte per a l’establiment de
l’Arborètum, va presentar la memòria
final amb la descripció de tots els treballs
realitzats. En aquest article us presentem
algunes dades recollides d’aquest treball.
Podeu consultar aquest document al
Centre de Documentació de Can Comas,

Arboretum de Can Comas.
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obert al públic de dilluns a divendres de
9:00 a 13:00, prèvia cita telefònica.

Treballs realitzats
El mes de febrer de 2002 l’equip de recerca de l’IRTA va iniciar els treballs de prospecció de varietats tradicionals de grana
(llavor) i de pinyol de les tres espècies que
s’havia previst inicialment encabir a
l’Arboretum: pruna, pera i poma. Durant
les tasques de prospecció realitzades es
va detectar la presència d’antigues varietats de presseguer, cirerer, caquier, olivera, figuera i vinya, a la comarca del Baix
Llobregat que també es van considerar.
La prospecció, identificació i el marcatge
d’arbres seleccionats es va fer mitjançant
el contacte i la col·laboració d’un bon
nombre d’agricultors, viveristes i tècnics
del sector fruiter al Baix Llobregat. Si bé
s’havia previst treballar amb 6 varietats i 4
espècies, el treball de camp va fer ampliar
aquestes previsions inicials. Així a l’abril
del 2002 ja s’havia recollit informació
sobre 27 varietats i 5 espècies, que es van
anar ampliant fins a les 62 actuals.
Es van realitzar un total de 60 visites,
principalment a la comarca del Baix
Llobregat, realitzant recorreguts de seguiment dels arbres prospectats per diferents termes municipals: Begues,
Martorell, Sant Boi de Llobregat, Santa
Coloma de Cervelló, Torrelles del
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,...
Durant aquest temps es va realitzar la
caracterització pomològica de les varie-

tats que es va completar amb una àmplia
recerca de referències en la biblioteca de
L’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona, aprofitant l’estreta relació
entre la zona fructícola del Baix Llobregat
i diferents professor, així com en altres
fons bibliogràfics sobre fructicultura.
Actualment es disposa de la fitxa descriptiva de cadasquna d’aquestes varietats,
material que es pot consultar al Centre de
documentació del Parc Agrari a Can
Comas.
Un cop identificades les varietats, es va
recolectar material vegetal per determinar l’estat sanitari dels arbres i seleccionar
el millor material per a ser introduït a
l’Arboretum. Actualment es pot visitar
l’Arboretum de Can Comas, mitjançant
cita prèvia, on hi podreu veure les 62
varietats d’arbres fruiters tradicionals de
la Comarca del Baix Llobregat.

Breu història de la introducció
dels arbres fruiters a
la comarca del Baix Llobregat
Al Baix Llobregat hi havia ja a mitjans del
segle XI a.C. petites vil·les romanes que
practicaven l’agricultura i la ramaderia,
essent la vinya, introduïda pels grecs a
l’antiguitat, el principal cultiu, exportantse fins i tot vi a les Gal·lies. El cultiu de
l’olivera fou introduït com a conreu pels
romans, implantant-se com a producte
d’autoabastiment familiar des d’aleshores.
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LA VINYA: Actualment a l’Arboretum
hi ha recollides 7 varietats de vinya:
Moscatell, Maduixa, Pepita, Sant
Jaume, Brunet, Pansa i Planta
Nova. D’aquestes varietats potser la
que resulta més curiosa és la
Maduixa, raïm d’origen americà, potser el més antic introduït a Europa després de la fil·loxera. S’ha sabut per
comunicació oral que fins fa uns 30
anys es cultivava al Baix Llobregat i a
alguna altra localitat del Penedès.
Utilitzat per a vinificació, dona un vi de
característiques aromàtiques molt
peculiars, que recorda a la maduixa,
d’aquí que l’anomenin raïm maduixa a
Catalunya, framboisier els francesos i
foxy els anglosaxons.
L’OLIVERA: A l’Arboretum podeu trobar dues varietats d’olivera: l’Olesana
o Palomar i l’Arbequina. Si bé l’olivera no va arribar mai al nivell de prosperitat que va assolir la vinya, si que va
ser reconeguda a Olesa la gran qualitat
del seu oli. D’aquí el nom de la varietat d’olivera més característica de la
comarcca: l’Olesana (Olesa de
Montserrat) o Palomar. El seu oli és
considerat encara avui de gran qualitat.
És al segle XVIII el que marca un gran
desenvolupament de l’agricultura amb
les fortes implantacions de vinya, que
converteixen el Baix Llobregat en una
potencia vitícola. Els cultius d’horta i fruita passen també de la dimensió de l’autoconsum a una producció més gran per
vendre a Barcelona. Aquesta dinàmica es
veu reforçada per la inauguració al segle
XIX de dos canals de reg: el canal de la
Infanta al marge esquerra del riu l’any
1819 i el de la Dreta l’any 1858. El segle
XX, amb l’increment i millora de les
comunicacions marca l’inici de les exportacions de fruita i verdura cap a Europa.
Cap als anys 30 destaquen les exportacions de préssec a França i pruna a
Anglaterra. Al mateix temps prenen
importància a la comarca les plantacions
de cirerers, considerats actualment un
dels conreus estrella de la comarca.
EL PRESSEGUER: Amsdem, Tres
dies, Gavatx Sant Jaume, Gavatx 3,
Roqueta Gelat, Belga, Benvingut,

Gavatx tou, Rondan, Resclós,
Escarolita, Roqueta són les varietats
de préssec recollides a l’Arboretum.
L’aroma i el sabor de moltes d’aquestes varietats són els seus trets més
característics, també usos propis d’algunes d’aquestes varietats, com el
tres dies, emprat per preparacions
amb vi per a postres, o el benvingut,
utilitzat per l’obtenció de destil·lats
aromàtics, o el roqueta gelat, molt
adequat per preparar amb almívar.
LA PRUNERA: La segona espècie en
importància present a l’Arborètum i
també característica de la comarca és
la prunera, amb un total de 11 varietats: negreta o Pasqualet, Claudia
Tolosa, Llàgrima d’Or, Reineta,
Fulla d’Avellaner o geniva,
Valentins,
Llevador,
Rogeta
d’Agost, Falsa Claudia, Rosella i
Vallespir. Algunes varietats de prunera com la negreta o Pasqualet, la
valentins, la llevador o la vallespir
tenen un gran interès comercial perque maduren molt aviat i són molt
valorades al mercat. També morfològicament són característiques la fulla
d’avellaner o geniva, que deu el seu
nom al solc profund amb llavi en sentit vertical molt manifest, o la llàgrima
d’or, que a més de presentar un fruit
d’un vistós color groc daurat presenta
una forma elipsoide amb galtes marcadament asimètriques. També destaca
pel seu color la rogeta d’agost, que
presenta un intens color vermell a la
pell quan madura al mes d’agost,
constrastant amb la polpa groga.
EL CIRERER: Hi ha 6 varietats de cirerer presents a l’Arborètum (Sant Pere,
Forta, Cor de Colom, Tiritos,
Villareta, Cua Llarga). La cirera, a
més del consum en fresc permet
també amb alguna varietat com la
cirera Sant Pere, la seva preparació en
licors.
També té encara importància la producció de poma i pera, i de forma més
relictual altres espècies com el caquier i
la figuera.
Tant la poma com la pera desperten
sovint la memòria de pagesos que havien
conegut varietats molt conegudes fa

alguns anys, algunes d’elles encara avui en
dia... Algunes d’aquestes són presents a
l’Arboretum, com per exemple la pera
campmanya, de sabor agradable i lleuger
a llimona; la poma camosa, de polpa cruixent, dolça i aromàtica; la poma manyaga, de polpa cruixent, molt sucosa, dolça i
amb un cert sabor anisat; la poma santa
joana, molt utilitzada també com ornamental i per a guisar,...
Coordinació, equip tècnic
i col·laboracions
Coordinador del projecte LIFE00/ENV/
E/000415:
Ramon Terricabras, Diputació de
Barcelona (Enginyer Agrònom).
Coordinador del projecte “Arboretum de
varietats tradicionals d’arbres fruiters al Baix
Llobregat”:
Sònia Callau, Diputació de Barcelona
(Enginyer Agrícola/ Enginyer de forests).
Equip científic del projecte:
Ignasi Batlle, Cap de l’equip de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentària (Dr.
Eng. Agronom).
Josep Garcia, IRTA (Eng. T. Agrícola).
Josep Santos, IRTA (Eng. T. Agrícola).
Col·laboradors tècnics:
Joan Clavé, IRTA (Eng. T. Agrícola);
Miquel Romero, IRTA (Eng. T. Agrícola);
Joan Gispert, IRTA (Eng. Agrònom);
Joan Tous, IRTA (Eng. Agrònom);
Agustí Romero, IRTA (Eng. Agrònom);
Miquel Canals, DARP (Eng. T. Agrícola).
Assessorament tècnic Agronòmic:
Andreu Vila (Eng. Agrònom) i Núria Cuch
(Eng. Agrònom), Agrupació de Defensa
Vegetal de Fruita del Baix Llobregat.
Equip de manteniment i treball agronòmic:
Josep Pasqual (pagès), Elena Isla, Consorci
Parc Agrari Baix Llobregat (Eng. T. Agrícola)
Empreses agràries:
Lluis Parés, Lluis Solanes, Albert Bou,
Miquel Reverter, Vivers Solé, Vivers
Valls, Ramon Pastallé,
Francesc Montmany, Josep Martí,
Anastasi Sanuy, Xavier Morral,
Josep Fargas, Josep Vila, Lluis Gabaldà,
Josep Pasqual, Josep Canals,
Miquel Sabaté, Joan Santeugini,
Martí Casas, Joaquim Ferran,
Josep Munt, Miquel Pascual, Albert
Presas, Joan Raventós, Miquel Sinyol,
Andreu Vicenç.
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Parc Actiu
Primers resultats de les entrevistes als pagesos
En l’anterior número del Notícies del Parc Agrari (núm.
15, desembre de 2005) fèiem referència a la posta en
marxa del programa de promoció econòmica “Parc
Actiu” amb la realització de 44 entrevistes a un ventall
representatiu de pagesos del Parc Agrari sobre la
comercialització de productes hortofructícoles. L’estudi,
promogut i dirigit pel Parc Agrari, compta amb la
El perfil
• Els pagesos entrevistats tenen 46 anys de
mitjana, majoritàriament reben assessorament tècnic i utilitzen el telèfon mòbil,
que consideren una gran eina per al contacte amb venedors, proveïdors i tècnics.
Dos de cada tres fan servir l’ordinador.
• Conreen un total de 589 hectàrees distribuïdes segons el règim de tinença en
parts equitatives entre la propietat i l’arrendament (50 %). Els pagesos hortícoles tenen més terres en arrendament (59
%) i els fructícoles, en propietat (72 %).
• Creuen que són els grans desconeguts
per la població de Barcelona i dels municipis de l’entorn del Parc Agrari (tot i que
menys) que no té assumida l’existència
d’una activitat productiva tan important
tan a prop de casa seva.

La orientació productiva
• El 37 % conreen hortalisses, el 37 %,
arbres fruiters i el 26 %, hortalisses i fruiters. Majoritàriament, reconeixen que
no demanen consell a l’hora de decidir
quines són les produccions que han de
conrear i es guien per la seva intuïció.
• Un 23 % de la superfície d’horta és coli-flor, un 21 %, carxofa i un 16 %,

El 50 % dels pagesos ven a Mercabarna.
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col·laboració de Joan Raventós,
ha dut aNúm.
terme
2005:qui
desembre.
15les
entrevistes a partir d’un qüestionari comú elaborat
anteriorment i n’ha realitzat el buidat. El que es presenta a continuació són els primers resultats, conseqüència del buidat i anàlisi de les entrevistes. Durant els
mesos de gener i febrer, aquests s’han exposat als pagesos.

INGRESSOS SEGONS SISTEMES DE COMERCIALITZACIÓ
Pagès

Sistema de venda

Percentatge
de comercialització

% d’ingressos

A

Venda directa a casa

20

50

Venda assentador

80

50

Venda parada mercat local

15

40

Venda assentador

80

60

Venda directa
(botiga + parada mercat)

70

80

Venda assentador
+ assentador coop.

30

20

B
C

enciam. En fruiters, el 40 % tenen cirerer i un 22 %, presseguer.

La comercialització
• Hi ha una gran diversitat de canals de
comercialització i un mateix pagès n’utilitza fins a quatre. Un 56 % fa venda
directa enfront del 44 %, que comercialitza mitjançant un assentador. Un de
cada tres pagesos fa venda directa mitjançant parades a mercats locals dels
municipis de l’entorn o Barcelona. Un de
cada dos fa venda a Mercabarna a través d’un assentador i manifesta estar
content amb els seus serveis.
• A l’hora de preguntar els pagesos de
quin canal de comercialització provenen
els seus ingressos, es posa de manifest la
importància dels ingressos derivats de la
venda directa (veure quadre).
• El quadre evidencia la necessitat que el
sector reflexioni sobre quina és la millor
comercialització i què ha de fer perquè
aquesta sigui efectiva i tingui continuïtat, i més quan solament un de cada tres
pagesos realitza estudis de costos.
• Pel que fa a la producció integrada, consideren que el consumidor desconeix
què és (fins i tot què indica el distintiu de
la marieta) i, per tant, no dóna valor afegit a l’hora de la venda. Malgrat això,
creuen que el consumidor valora la qua-

litat i està disposat a pagar més per un
producte ben presentat i amb una
marca distintiva. En general, la producció ecològica és més coneguda.
• El pagesos es mostren dividits quasi al 50
% sobre si el consumidor valora les
característiques organolèptiques abans
que la grandària o forma. El mateix passa
a l’hora de valorar si el consumidor s’interessa per l’origen de les produccions.

El consum
• Els pagesos consideren que el consum
d’hortalisses i/o fruita no depèn del
poder adquisitiu, sinó de l’hàbit. El
poder adquisitiu sí influencia a l’hora de
triar la presentació, marca o botiga.
• El consum majoritari d’hortalisses i fruita
se situa al voltant de la franja dels 40 –
50 anys. Amb les hortalisses, abans i desprès d’aquest període baixa sensiblement, però es manté constant. El consum de fruita és més elevant abans dels
20 anys i menys, a partir dels 50, tot i
situar-se el pic de consum màxim en el
període entremig.
• El consum de verdures s’associa a gent
gran i el de les amanides, a gent jove a
qui atrau cada vegada més la presentació en “quarta gamma” (amanides o
bledes, netes i trossejades, envasades en
una bossa i llestes per al consum).
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Dossier tècnic

IMATGES: NÚRIA CUCH

L’any passat us explicàvem que l’ADV de Fruita del Baix
Llobregat fa una forta aposta per l’experimentació i les
proves en camp, fruit de l’interès dels agricultors per
millorar la rendibilitat de les seves explotacions i de l’interès dels tècnics en el desenvolupament agroecològic de
la pagesia a la comarca. La fermesa amb què es prenen
totes aquestes activitats són una mostra de la voluntat de
l’associació d’aportar propostes positives i de futur a l’activitat agrària de la comarca. Tot aquest esforç s’ha vist i
es veu recompensat pel suport econòmic i tècnic del Parc
Agrari del Baix Llobregat, sense el qual no hagués estat

possible la seva realització. És important tenir en compte,
també, que es tracta d’un programa amb moltes col·laboracions externes: la universitat (ESAB), l’administració
(DARP), altres ADV (ADV Fruita Dolça Alt Penedès) i centres experimentals (IRTA-Mas Badia). El resultat del programa específic del 2004 ha tingut una repercussió molt
important per als pagesos i ha estat un precedent per a la
implantació de programes específics a la nostra comarca i
fora d’aquesta. És important seguir aquesta línia de
col·laboracions perquè en el futur es pugui seguir parlant
d’una realitat agrícola a la comarca del Baix Llobregat

ADV de Fruita del Baix Llobregat:
balanç de les proves de camp 2005
Valoració de la temporada
En general, ha estat una temporada complicada per dos motius: la sequera, que ha
repercutit negativament en alguns conreus
i en algunes proves, i la campanya de captura massiva de la mosca de la fruita, que
s’ha fet per primera vegada a la nostra
comarca a gran escala i que ha demanat
molt d’esforç logístic i de treball.
A banda d’això, ha estat un any molt profitós en què s’observen un bon nombre de
resultats i/o tendències molt interessants.
Aquest any s’ha engegat una nova línia de
proves específiques dedicades a la interacció entre la fisiologia dels fruiters i les plagues i malalties. Aquesta nova línia de treball, a més a més de ser innovadora, pot
donar com a resultat una eina pràctica per
als pagesos a l’hora d’escollir el tipus de
gestió a realitzar en la seva parcel·la.
A continuació, oferim una breu valoració
de cadascuna de les proves que formen el
programa específic.

Resum i resultats principals
Biofumigació
La biofumigació és una tècnica molt estudiada darrerament per científics del CSIC
per trobar alternatives al bromur de metil;
es basa en l’efecte nociu que les emanacions gasoses produïdes per la fermentació
de matèria orgànica fresca tenen sobre les
poblacions patògenes residents al sòl.

Moltes vegades, però, no són només els
gasos els que tenen efecte sobre els patògens, sino també les condicions d’anaerobiosi que es creen en el terreny. Amb la biofumigació no s’elimina el 100 % dels
patògens, però s’aconsegueix un efecte
fungistàtic d’aquests patògens i un increment molt alt de poblacions de fongs
saprofítics (aspergillus, trichoderma, alternaria...). Aquests ocuparan l’espai i entraran en competència amb els patògens. El
2004 ja vam començar a fer proves amb
aquest mètode per al control de malalties
del sòl. El 2005 hem pogut tirar endavant
dues proves en camps de regadiu on la
greu sequera no ha afectat el desenvolupament de la prova. L’aportació de matèria
orgànica fresca es pot fer de diverses
maneres. Els resultats obtinguts en els dos
camps de regadiu han estat molt bons ja
que en els cultius posteriors (planter de
fruiters i tomaqueres) l’estat sanitari ha
estat perfecte, tot i que es partia de situacions greus de patògens al sòl.

de ceratitis i altres plagues. És un assaig
que ha de durar diversos anys. Els resultats
es contrasten estadísticament. La nostra
hipòtesi passa per pensar que una fertilització racionalitzada a base de matèria
orgànica incideix positivament en l’equilibri
bioquímic del fruiter i, per tant, el resultat
és un menor contingut en formes nitrogenades senzilles que són exudades i atrauen
plagues. D’aquesta manera, els esquers utilitzats com atraients són molt més eficaços
a l’hora de capturar els insectes.
Els resultats de les anàlisis realitzades fins
ara (anàlisis minerals) mostren diferències
significatives (anàlisis estadístiques) en continguts en fulla i fruits per a diferents elements i equilibris elementals entre un i altre

Assaig per a mesurar els efectes de la
fertilització nitrogenada en danys
per Ceratitis capitata
Hem plantejat un assaig en un camp de
presseguers on durant els darrers cinc anys
s’ha fertilitzat molt poc i, sempre, amb
matèria orgànica i la vegetació està molt
equilibrada. L’assaig pretén comparar l’efecte de l’aplicació de nitrogen químic amb
l’efecte de no aplicar-ne sobre la incidència

Nap farratger. Quan comença a espigar
s’enterra per a fer la biofumigació.

11

notícies

del Parc Agrari del Baix Llobregat

Pressa de mesures al moment de la collita per fer l’anàlisi estadística de l’assaig
de fertilització.

tractament. Aquests resultats són molt
millors dels esperats en un principi. És difícil en un sol any veure el que hem aconseguit veure nosaltres. Els resultats dels
compteigs de ceratitis no són significatius.
Però és que el control de la plaga en aquesta explotació des de bon principi i de forma
exhaustiva amb les trampes de captura
massiva ha fet que la incidència de plaga a
la finca es trobi al voltant del 0 %. En canvi,
hem tingut un resultat inesperat al trobarnos amb danys per grafolita i anàrsia. Les
diferències han estat significatives entre els
dos tractaments. Així, els arbres sobrefertilitzats han tingut un major atac de corc.
També hi ha hagut diferències en l’època
de maduració i els sobrefertilitzats han
retardat la seva maduració.
Pensem que s’han assolit els objectius.
Tot i no poder fer la valoració amb la
mosca, els resultats han estat molt bons i
ens permeten començar a confirmar la
relació entre aspectes fisiològics del fruiter i
els problemes de plagues o malalties.

ma per detectar les poblacions i la possibilitat, en un futur, de fer un sistema de captura massiva adaptat a les nostres condicions.
En una parcel·la de muntanya de cirerers
amb antecedents de danys per ragholetis
s’han provat diversos tipus de trampes per
poder valorar quina funciona millor en
aquestes condicions. Tot i ser un primer any
de comparativa, ja s’han pogut observar
elements interessants. Encara que no
podem dir que les dades són concloent, sí
que ens donen una idea prou bona de cap
a on anem. Es tracta d’una prova prèvia,
seguirem treballant en aquesta línia per a
obtenir resultats més clars.

Prova de control de trips amb argiles
En el cultiu de presseguers i nectarines, uns
dels insectes que poden causar danys de
certa importància són el trips. A la nostra
zona no solen ser molt problemàtics. Tot i
així, hi ha algunes explotacions que els
darrers anys han tingut problemes amb
atacs de trips a la caiguda de pètals. L’única
forma que hem utilitzat fins ara per resoldre aquest problema és fer el control d’adults amb trampes cromàtiques blaves i fer
el tractament químic amb un organofosforat si hi havia un nivell de captures alt. Els
problemes bàsics de trips en postfloració
solen ser per T. major i T. Meridionalis.
La proves realitzades cerquen una alternativa al tractament amb organofosforats
per dues raons bàsiques. En primer lloc,
perquè una aplicació d’aquest tipus de producte a l’inici de la primavera ens provoca,
d’entrada, una pèrdua molt important de
fauna auxiliar interessant per al control
posterior d’altres plagues secundàries. En

segon lloc, a la caiguda de pètals encara hi
ha moltes abelles al camp i qualsevol organofosforat que apliquem en aquell
moment pot ser molt perjudicial per a elles.
Aquest 2005:
2005, hem
provat l’ús
de les
desembre.
Núm.
15argiles: es tracta de formar una fina pel·lícula
de partícules minerals que actuïn com a
barrera protectora de determinades plagues, ja sigui com a repel·lent o persuasiu,
o despistant a la plaga pel canvi de color.
El tractament amb argiles ha donat molt
bon resultat en la varietat Spring lady. Els
danys per trips han estat mínims (també
amb el tractament organofostorat). En el
rengle d’arbres sense tractar ni amb argiles
ni amb organofosforats, tot i que no observem grans danys, aquests són superiors.
Suposem que el fet de tenir una superfície
d’arbres gran amb tractament també
influencia en les poblacions de trips en els
arbres sense tractar. Hem realitzat una
experiència semblant en una finca a Sant
Vicenç dels Horts amb nectarina (major
sensibilitat). Tot i que els danys han estat
superiors (en comparació amb la parcel·la
de préssec Spring lady), hi ha hagut bon
resultat. És important encertar el moment
de tractament. En aquest cas, creiem que
s’ha d’afinar molt el moment del tractament amb argiles perquè un endarreriment
pot causar diferències de danys.

Prova de control de Bactrocera oleae
amb argiles i trampeig
La mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) a la
nostra zona és la plaga clau a controlar per
al conreu d’oliveres. Aquest dípter s’ha
controlat, normalment, amb aplicacions
quinzenals o cada tres setmanes amb organofosforats. A l’ADV ja fa anys que treba-

Prova de diferents trampes i
atraients pel monitoreig de la mosca
de la cirera
Rhagoletis cerasi és un dípter que ataca les
cireres de la nostra comarca, si bé de forma
desigual en els diferents anys. Es tracta
d’una mosca que té una sola generació a
l’any i el període durant el qual ataca la
cirera és molt curt, la qual cosa fa que tinguem problemes amb el seu control. El fet
que la cirera sigui sensible quan vira de
color (pocs dies fins a la maduració) i que
els productes més o menys eficients tinguin
un termini de seguretat més alt que la persistència que tenen dificulta el seu control.
Així doncs, ens proposem trobar un siste-
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Per a l’assaig de fertilització s’usen
aparells per mesurar el nivell de
fotosíntesi i l’estrés hídric.

Placa cromàtica engomada per a la
captura de la mosca de la cirera,
amb atraient alimentari.
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llem amb el seu monitoreig mitjançant riors al 2 % (resultat més que bo).
trampes amb feromones sexuals i atraients
A la finca de Sant Just, s’han realitzat 2
alimentaris per racionalitzar els tracta- tractaments dels 5 o 6 habituals. El problements. Experiències al sud d’Espanya par- ma fou un lleuger retard en la col·locació
len de les possibilitats de control de mosca en les trampes que van portar-nos a assemitjançant el tractament amb argiles. El gurar la collita amb dos tractaments. Els
2004, ja vam iniciar un seguit de proves en danys en aquesta finca han estat al voltant
aquest sentit. Les informacions obtingudes del 7-8 % (resultat força bo tenint en
d’altres ADV (Ulldemolins i Baix Ebre) ens compte les circumstancies).
van fer desestimar utilitzar els tractaments
A la finca de Sant Boi, no s’ha realitzat
amb argila per si sols. Ens aconsellaven fer- cap tractament. A més a més d’haver-hi
ho simultàniament amb la captura massiva menys captures per causa d’una menor
ja que havien donat millors resultats. Els pressió de plaga, les trampes han funciotractaments amb argila sola
nat molt bé. Els danys en
no s’han pogut avaluar per
aquesta finca han estat infe“Seguim provant riors al 2 %.
un problema de pedregada
alternatives al
a la finca on se n’avaluava
La propera temporada
l’efectivitat. En canvi, la capestendrem la tècnica a més
control químic,
tura massiva sí que s’ha
camps i acompanyarem l’emés eficaces”
pogut avaluar.
fectivitat de les trampes amb
Gràcies a la col·laboració
els tractaments amb argiles.
d’un estudiant del Màster d’Agricultura Creiem que les dues tècniques en conjunt
Biològica que organitza la Universitat de poden donar un resultat molt satisfactori i
Barcelona (UB), ha estat possible realitzar el impedir la utilització d’organofosforats. Cal
seguiment de la captura massiva en tres tenir en compte, però, els problemes de
finques que no estaven programades a l’i- registre de les argiles. Aquest fet pot difinici de la campanya (el Papiol, Sant Just i cultar la seva utilització comercial.
Sant Boi).
La tècnica utilitzada ha estat la captura Prova de control d’Empoasca sp.
massiva amb trampes olipe amb una solu- amb argiles
ció de fosfat biamònic al 4 %. La densitat El mosquit verd o empoasca (Empoasca
de trampes per hectàrea ha estat al voltant sp.) és un cicadèlid que ens està portant
de les 75-100 trampes/ha. La col·locació es molts problemes en presseguers petits (els
va realitzar en el moment en què es van primers 3 o 4 anys). Aquest mosquit clava
detectar les primeres captures en trampes l’estilet a les parts tendres del presseguer i
s’alimenta del floema. La dificultat de la
de feromones (finals del mes de juliol).
A la finca del Papiol, només s’ha realitzat lluita radica en la gran capacitat que el
1 tractament dels 5 o 6 habituals. El tracta- mosquit té per alimentar-se d’un gran
ment realitzat ha estat en una punta de vol nombre de conreus. Això fa que, encara
molt alta. Els danys a la finca han estat infe- que es pugui controlar el seu atac als presseguers durant uns dies, no es pot evitar la
seva reinfestació procedent d’altres conreus o males herbes.
A moltes zones de Catalunya, el seu control passa per aplicacions setmanals d’organofosforats. Hem de tenir en compte que
no hi ha cap producte, a part de l’azadiractina, que estigui registrat per al seu control.
Seguint les proves del 2004, en què es
van observar alguns resultats interessants,
ens hem proposat seguir provant alternatives al control químic que tinguin una major
eficiència, que aportin una major persistència i un control més ecològic.
L’experiència que ens hem proposat per
Trampa Tri-Pack amb feromona al seu
a aquest any és l’aplicació d’argiles i d’azainterior per a la captura de mascles de
diractina (un dels components de la llavor
mosca de la cirera.

Olivera tractada amb argiles per al control de la mosca de l’olivera.

del neem) i continuar veient les seves possibilitats de control. L’azadiractina sembla
que actua com a desestimulant alimentari
amb un cert efecte repel·lent.
Els resultats confirmen les observacions
obtingudes el 2004. L’azadiractina (únic
producte registrat per a la lluita contra
empoasca) té una eficàcia molt limitada i
una persistència baixa. L’organofosforat
(fenitrotion) i el nicotínid (imidacloprid)
tenen una eficàcia bona i certa persistència, superior en determinats moments (de
fort creixement vegetatiu) a les argiles.
Les argiles tenen eficàcia bona i millor
persistència. El problema es troba en el
creixement de la planta. En plantes joves i
tendres, quan es fa l’aplicació, en qüestió
de pocs dies el brot nou que va sortint
queda desprotegit. Així, com que l’argila té
una acció mecànica de control contra
empoasca, el creixement nou queda desprotegit. En canvi, els productes sistèmics
com l’imidacloprid, en els moments de creixement vegetatiu continu, permeten incrementar la persistència. Els objectius de la
prova han estat assolits ja que s’ha pogut
avaluar la possibilitat d’un control alternatiu per empoasca.

Difusió del sistema de confusió
sexual per al control de carpocapsa
en pomeres
Cydia pomonella és la plaga clau en el conreu de pomeres. A diferència dels lepidòpters que afecten els presseguers, la carpocapsa no acostuma a picar el brot tendre
de les pomeres i, des de la primera generació, provoca danys a la poma. Un cop l’adult ha fet la posta, l’ou eclosiona i la larva
penetra al fruit anant cap a la part central
d’aquest buscant les llavors. El seu control
ja fa anys que es fa seguint el monitoreig
amb trampes delta amb feromona sexual.
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Nectarines tractades amb argiles per al
control de picades de trips.

Al superar el llindar de les 1-3 captures setmanals (depenent del període de l’any), es
decideix fer un tractament per baixar la
població i evitar danys al conreu.
També fa molts anys que a la zona de
Lleida i Girona s’han posat a punt tècniques de confusió sexual per controlar la
carpocapsa sense necessitat de fer aplicacions insecticides. La confusió sexual consisteix en la col·locació d’un gran nombre
de difusors de feromona sexual femenina
que impedeixi que el mascle trobi la femella (no la pot fecundar i no hi ha posta).
El 2004 vam assajar el sistema de confusió sexual en algunes finques i el resultat va
ser força bo (veure Notícies del Parc Agrari
del Baix Llobregat, núm. 13). El 2005 hem
seguit l’experiència i l’hem ampliada a més
finques per seguir estudiant les possibilitats
d’aquesta tècnica. El resultat ha estat molt
diferent segons la finca: des de finques
amb un èxit absolut fins a d’altres en què la
confusió no ha servit per a res.
Les conclusions, després dels dos anys de
proves, són: la confusió sexual funciona en

Presseguer jove tractat amb argiles per al
control del mosquit verd o empoasca.
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Preparació dels mosquers per a la captura massiva de la mosca de la fruita.

parcel·les més o menys homogènies i, hi ha hagut agricultors externs a l’ADV de
sobretot, aïllades d’altres plantacions. Així, Fruita interessats a participar (Sant Joan,
en finques grans els resultats són molt bons Cooperativa de Martorell). Fora de la
(hem aconseguit no haver de fer ni un sol comarca, també han participat en aquesta
tractament per al control de la carpocapsa) iniciativa l’ADV Cooperativa de Sabadell i
i en finques petites però aïllades els resul- l’ADV Fruita Dolça de l’Alt Penedès.
No hi ha cap pagès que no hagi quedat
tats també són molt bons (només hem realitzat un tractament preventiu en una content amb la campanya. Els resultats han
punta de vol, dels 10-15 que
estat molt bons i els possies poden arribar a fer). Per
bles errors tècnics de la cam“Els resultats han panya tenen solució. Tots els
contra, en finques com les
estat molt bons i pagesos volen repetir en
de Sant Joan o Sant Vicenç,
la confusió no ha funcionat
tots els pagesos futures campanyes.
ja que són moltes les finques
Ha estat, cal tenir-ho molt
volen repetir”
veïnes que no fan aquesta
en compte, un any de poca
tècnica i el control amb
incidència de plaga. Les
aquest mètode és impossible. Cal destacar poblacions han arribat més tard de l’habila problemàtica que apareix quan estàs tual i amb una intensitat baixa. Només hi
fent confusió per a un determinat lepidòp- ha hagut alguns problemes en determinater plaga i t’apareix un altre que et provoca des finques en què, en ser un any sec i de
danys. Hem patit pèrdues en una parcel·la preus baixos, s’han deixat finques per collir
on es feia confusió sexual per carpocapsa i hi ha hagut moments puntuals de captuen codony i hem tingut una important arri- res altes.
També cal tenir en compte la possibilitat
bada de grafolita (plaga que no és normal
que ataqui el codony). L’assoliment d’ob- que la baixa intensitat presentada per la
jectius ha estat l’esperat, ja que ha permès plaga aquest any sigui parcialment deguda
valorar la diferent eficàcia del sistema de a la presència d’aquests mosquers districonfusió en condicions de camp diferents. buïts en moltes parcel·les fruiteres i que
això hagi reduït el fort desenvolupament
Campanya de captura massiva de la exponencial que normalment té aquesta
mosca de la fruita, Ceratitis capitata plaga.
El 2005 s’ha començat a fer un control
Els pagesos han valorat molt satisfactògeneralitzat de la mosca de la fruita en cul- riament la tècnica perquè s’ha mostrat
tius susceptibles de la comarca. S’han esta- efectiva, els ha permès collir sense residus
blert zones de lluita obligatòria al Baix en els fruits, molta més comoditat (al no
Llobregat. A aproximadament 50 hectàrees haver de pensar en els tractaments durant
d’aquestes zones s’ha fet el control de la les setmanes prèvies a la collita) i molts
mosca de la fruita amb captura massiva. A d’ells han parlat dels aspectes saludables
la resta s’ha fet control químic.
de no fer les aplicacions.
Les superfícies on s’ha fet captura massiAndreu Vila i Núria Cuch
va són majoritàriament cultius portats per
ADV
de
Fruita del Baix Llobregat
També
l’ADV de Fruita del Baix Llobregat.
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Ajudes anuals a la pagesia

Subvencions a cooperatives, entitats agràries
i ADV del Parc Agrari del Baix Llobregat
A la Comissió Executiva del passat 20 de febrer de 2006,
van aprovar-se les bases reguladores de les subvencions
per a cooperatives i altres entitats agràries i també subvencions per a programes específics de les Agrupacions de

NÚRIA CUCH

El Consorci del Parc Agrari dóna suport al
desenvolupament de l’activitat agrària,
entre altres instruments, mitjançant el
suport econòmic a projectes i actuacions
de les cooperatives i entitats agràries sense
finalitat de lucre, subvencionant projectes i
actuacions que contribueixin a la millora de
les infraestructures i serveis del sector agrari del Parc, en el marc d’una acció dinamitzadora. A les bases es defineix l’objecte de
la subvenció, que de forma global pretén
l’impuls de la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i
gestió de serveis en el sector agrari.

Defensa Vegetal i altres entitats agràries sense finalitat de
lucre. La convocatòria de subvencions es publicarà el 6 d’abril al Butlletí Oficial de la Província (BOP). El termini de
presentació de sol·licituds acabarà el 2 de maig.

valorar les produccions i millorar l’accés
al mercat de forma competitiva;
• les que comportin un grau de participació dels productors en els avantatges
econòmics obtinguts i millora de la situació del sector agrari i les que representin
una inversió innovadora.

des tindran un percentatge de cofinançament i una subvenció de màxims diferenciats. L'aportació màxima del Consorci del
PArc Agrari és de 70.000 euros pel total
d'ajuts.

Millores en les

ADV: despeses subvencionables

Podien sol·licitar la subinfraestructures i Són susceptibles de rebre
subvencions:
venció les cooperatives i
serveis
per
al
• l’assessorament tècnic i
altres entitats agràries sense
serveis d’empreses externes;
finalitat de lucre (Consells
sector agrari
• el material fungible;
reguladors
d'indicacions
geogràfiques protegides, agrupacions, • l’elaboració d’estudis de suport per part
d’empreses que tinguin com objecte el
unions o altres entitats associatives de proAjuts a cooperatives i entitats sense ductors o elaboradors agraris, entitats
desenvolupament de l’experimentació;
ànim de lucre
associatives de productors o elaboradors • les despeses de campanyes de difusió, els
honoraris i les despeses de personal, de
d’aliments produïts amb tècniques de proLes activitats preferents són:
desplaçament i telefòniques, sempre i
• les que contribueixin a la utilització racio- ducció integrada o de producció agrària
quan estigui directament vinculat a la
nal dels recursos i millorin l’eficiència;
ecològica o que gaudeixin d’una denomirealització del programa específic.
• les destinades a la implantació de siste- nació de qualitat (IGP, DOP)), l’actuació de
mes de producció i comercialització que les quals estigui bàsicament inclosa en
afavoreixen l’increment de les rendes l’àmbit del Parc Agrari i la seva zona d’in- Programes específics
generades per les explotacions agràries;
fluència. De manera global, l’import de la Els programes específics responen a l’ob• les que comportin la realització de pràc- subvenció de les actuacions proposades no jectiu establert en el Pla de gestió i desentiques culturals o maneig ramader que podrà excedir un màxim del 75 % del total volupament de “promoure la introducció
siguin respectuoses amb el medi i que de la despesa efectuada, amb un màxim de noves tècniques agrícoles, especialment
contribueixin a la preservació del patri- d’ajut de 30.000 euros per cooperativa o d’aquelles més respectuoses amb el medi,
moni natural i agrari;
entitat agrària i que, a més a més i segons concertant amb el sector agrari, adminis• les encaminades a la cooperació per el tipus, les diferents actuacions proposa- tracions i entitats científiques l’elaboració i
implementació d’un pla d’experimentacions i recerca en els àmbits que es considerin prioritaris”. Per tant, aquelles actuacions que tenen com a finalitat la
realització d’experimentacions demostratives referents a la prevenció o lluita contra
patògens de les plantes, la nutrició de les
plantes o animals, l’adaptació i resposta de
noves varietats o varietats tradicionals
millorades a la zona (o races ramaderes) i
l’aplicació de pràctiques i tècniques agronòmiques orientades a la producció integrada, ecològica o similars. L’import màxim
per a l’any 2006 per a cada entitat serà de
fins a un màxim de 30.000 euros, amb una
aportació màxima del Parc Agrari de
44.000 euros pel total d’ajuts.
Entre les activitats subvencionables a les ADV hi ha la formació tècnica dels socis.
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Obres

Es condiciona l’exterior
de la Masia de Can Comas
És previst que les obres a la seu
del Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari
acabin el mes d’abril
Amb l’objectiu d’ordenar i adequar els
serveis del Centre d’Informació i Gestió
del Parc Agrari, des del desembre s’estan
fent les obres de condicionament i adequació de l’exterior de la masia de Can
Comas. És previst que l’entorn de la
Masia de Can Comas estigui totalment
condicionat el mes de maig. Des del mes
de desembre de 2005, s’estan duent a
terme diversos treballs per condicionar
d’una forma adequada i funcional els
exteriors de la masia per contribuir a
l’harmonia global de la finca.

2005: desembre. Núm. 15

Rehabilitació
respectuosa
La masia, rehabilitada
com a Centre d’Informació i Gestió del Parc
Agrari, tenia mancances
Les obres han solucionat de manera definitiva l’entrada de
tant d’ordenació com
la finca pel camí del Sorral.
d’adequació dels serveis
necessaris del dia a dia,
principalment de l’estabilitat del drenat- Sorral, així com l’adequació d’un punt
ge, reg, circulació i jardineria. En aquest verd amb cabuda per als diferents contesentit, s’ha plantejat una solució definiti- nidors de deixalles. Altres actuacions
va de l’entrada de la finca pel camí del consisteixen a millorar la zona de rentat
de vehicles -una àrea que fins ara només
estava delimitada-, la reconstrucció del
petit mur perimetral que envolta l’era
així com la rehabilitació del conjunt de
safareig i pou obert, al mateix temps que
es recuperen els pous de l’aqüífer superficial i profund de la part de davant de la
masia. El cobert també és objecte d’un
condicionament interior i tancament,
mentre que una altra actuació consisteix
en la millora de la xarxa de clavegueram
i electricitat.

Bassa per a amfibis vertebrats

La masia tenia mancances tant d’ordenació com d’adequació dels serveis.

Com a fet destacable, el projecte assumeix el compromís amb l’ajuntament de
recol·locar dos nius de mussol i de recuperar un espai per a la ubicació d’una
bassa de petits amfibis vertebrats que
abans de les obres de rehabilitació de la
Masia de Can Comas s’havia traslladat a
un marge del camí del Sorral.

“Pla de millora i pavimentació de camins rurals de Catalunya”
L’equip tècnic del Consorci del Parc Agrari ha elaborat la proposta del Consell Comarcal del Baix Llobregat per al Pla de
millora i pavimentació de camins rurals de Catalunya que està
elaborant el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.
Del total de 58 camins que conformen la relació amb una
fitxa descriptiva de les actuacions necessàries, 31 (35,59 km)
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corresponen a camins de municipis del Parc Agrari, i 27 (34,26
km), a municipis de la resta de la comarca.
La selecció dels camins s’ha fet atenent els criteris determinats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya i s’ha assenyalat l’ordre de prioritat
dins de cada municipi.
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Servei de Vigilància: 2005 es clou amb un balanç positiu
Descens en el nombre d’abocaments respecte l’any anterior
Durant el 2005, el Servei de Seguretat i
Vigilància del Parc Agrari, dins del seu desplegament, ha intervingut en l’àmbit del
parc en un total de 502 incidències, 48 de
les quals són de caràcter intern (basades en
el seguiment de fets puntuals i/o serveis
auxiliars de localització i aproximació), amb
una mitjana de 41,8 actuacions mensuals.
En comparació amb les intervencions
produïdes durant l’any 2004 (amb un
total de 563 incidències i una mitjana de
46,9 actuacions mensuals), és important
senyalar que s’han produït 61 incidències
menys, la qual cosa significa un 10,8 %
menys.

Municipis amb més casos registrats
Per municipis, Sant Boi de Llobregat registra el major nombre de casos (amb un 27
%). El segueixen Viladecans (amb un 18
%) i, en tercer lloc, trobem Gavà (amb un
16 %). Cal precisar, però que aquest fet es
deu, principalment, al fet que la major part
del territori del Parc Agrari es troba dins
aquests termes municipals.

L’actuació diària i continuada del
Servei de Vigilància dins de la totalitat
del terme agrícola es tradueix, inevitablement, en el descens de les incidències, la qual cosa posa de manifest l’eficiència del servei i l’efecte dissuasiu que
exerceix. Tota la informació es posa,
immediatament, en coneixement dels
ajuntaments i les policies locals.

Tot i que cal celebrar que s’ha produït un
descens en el nombre registrat, les incidències més habituals són, encara, els
abocaments (amb un 20,52 %). A aquests
li segueixen les deficiències i novetats en
camins i sèquies (12,95 %) i els horts en
precari i danys en propietats (12,75 %).

XAVIER PÉREZ

Incidències més habituals

Durant el 2005, el Servei de Vigilància ha intervingut en un total de 502 incidències.

Prevenció de Riscos Laborals

Com vau poder llegir a l’anterior edició del
Notícies del Parc Agrari, la Fundació Lluís
Nomen, impulsada des d’Unió de Pagesos,
va signar el novembre de 2005 un conveni de col·laboració amb el Consorci del
Parc Agrari per realitzar una campanya de
Prevenció de Riscos Laborals al parc. A més
de cursos de prevenció i l’assessorament i
tutela d’una tècnica agrícola
per a l’elaboració dels plans de
prevenció, la campanya inclou
la realització de sessions monogràfiques sobre temes que preocupen els pagesos.

Dona pagesa i salut
En el marc d’aquestes xerrades,
el 2 de març va tenir lloc la sessió “Salut, seguretat i benestar
de la dona pagesa”. La jornada
va servir per presentar les con-

clusions de dos anys de feina de la
Fundació, recollint informació entre dones
pageses sobre els problemes de salut que
pateixen arreu de Catalunya. La doctora
Dolors Solé, cap del programa tècnic de
Medicina del Treball de l’Institut Nacional
de Seguretat i Higiene en el Treball, va
exposar com preservar la salut, la seguretat i el benestar de la dona al
món rural. Per la seva banda, la
responsable
de
Política
Territorial d’Unió de Pagesos,
Maria Rovira, s’encarregà de
l’exposició “Dona i Pagesia”.
Posteriorment, s’inicià el debat.
La xerrada, la presentació de
la qual anà a càrrec del
Coordinador de la Fundació
Lluís
Nomen,
Santiago
Caballero, tingué lloc a la
Masia de Can Comas.

XAVIER PÉREZ

Jornades monogràfiques “Salut, seguretat i benestar de la
dona pagesa” i “Accidents i malalties professionals al camp”

Benestar de la dona al món rural.

El 29 de març, Can Comas acullí la
xerrada “Accidents i malalties professionals al camp” amb què es pretenia canviar
determinades actituds i ajudar a adoptar
nous hàbits per evitar tant els accidents
laborals com els problemes de salut derivats del mal ús de la maquinària, eines o
productes que s’utilitzen al camp.
El Consorci del Parc Agrari col·labora
amb aquesta campanya mitjançant la cessió de l’espai per a la realització de cursos
i sessions de treball (Masia de Can Comas)
i amb l’ajuda a l’edició de material divulgador així com la seva difusió.
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Recollida de plàstics d’hivernacle
al Baix Llobregat
Solució definitiva per a la seva problemàtica eliminació
Els conreus intensius en què s’utilitza el
plàstic agrícola són els hortícoles, la flor
tallada i la planta ornamental. A les
comarques del Baix Llobregat i el
Maresme es concentra bona part de la
superfície destinada a aquests cultius del
total de Catalunya.

Compatible amb l’entorn agrícola

25.000 kg de plàstics recollits
Des de la seva entrada en funcionament, s’han recollit uns 25.000 kg de
plàstic que provenen, principalment, del
municipis de Gavà, Viladecans, Sant Joan
Despí i Sant Boi de Llobregat, tot coincidint amb les zones on es concentren la
majoria d’hivernacles de la comarca.
Convidem, doncs, als usuaris d’aquest
tipus de material a fer ús del servei, ja que
permet el reciclatge dels plàstics de cobertes d’hivernacle, com a via de valorització
del residu, evitant així que aquests vagin a
abocadors, minimitzant d’aquesta manera
l’impacte dels residus plàstics al medi.
Per a la promoció del servei, la Junta de
Residus ha editat el díptic “Els plàstics
d’hivernacle tenen el seu lloc” i des del
Parc Agrari, en col·laboració amb la
Cooperativa Agrària Santboiana, s’ha elaborat un seguit de “Normes de funcionament del servei de recollida de plàstics”
que recullen els tipus de plàstics que s’accepten i les condicions en què s’han de
portar, entre d’altres.

Per al Baix Llobregat
Cooperativa Agrària Santboiana
15
Pont les 2005:
Salinesdesembre.
(Sant Boi deNúm.
Llobregat)
Tel. 936 545 130
Per al Maresme
Deixalleria de Vilassar de Mar
Polígon Industrial els Garrofers
Camí del Mig, s/n
Tel. 902 422 400

Cooperativa Agrícola
Santboiana
El recinte on es troba ubicada la
Cooperativa Agrícola Santboiana, en
el camí de les Salines de Sant Boi, és el
primer AGROPOL (àrees d’equipaments que permetin la concentració
d’entitats públiques i privades, així
com serveis comuns a la pagesia) del
Parc Agrari del Baix Llobregat. La
Cooperativa Agrícola Santboiana és
un AGROPOL de concentració de subministres i serveis agroambientals.
A la recollida i embalatge del plàstic
dels hivernacles i la recollida d’ampolles de plàstic, cal afegir-hi els serveis
de venda de matèries primeres als
pagesos i de lloguer de maquinària i el
subministrament de gasoil A i B. Es
treballa per implantar el servei de
recollida d’olis de maquinària agrícola.
El punt de recollida d’envasos fitosanitaris estarà a punt a finals d’abril.

XAVIER PÉREZ

El servei de recollida de plàstics d’hivernacle apareix com a resposta a una
necessitat que sovint havia estat reivindicada per pagesos i usuaris d’aquest tipus
de producte, davant la manca de vies de
sortida dels plàstics un cop acabada la
seva vida útil. Cosa que provocava,
sovint, l’eliminació d’aquest residu utilitzant pràctiques no compatibles amb la
qualitat ambiental de l’entorn agrícola
(crema i abocaments incontrolats i acumulació a finques).
Des de setembre de l’any 2003, el Baix
Llobregat disposa d’un punt de recollida
de plàstics de coberta d’hivernacle i túnel
i de canonades de reg flexible de polietilè. La instal·lació d’una premsa que
redueix el volum dels plàstics i forma
bales facilita el seu transport posterior a

una empresa de reciclatge per a la seva
valorització.

Punts de recollida

Díptic “Normes de funcionament del servei de recollida de plàstics”.
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Detall de la premsa de plàstics.
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Carxofades populars: gaudeix de la
verdura més emblemàtica del Delta
Pagesos i polítics s’uneixen per aconseguir el segell
de qualitat Indicació Geogràfica Protegida (IGP)

AJUNTAMENT DE SANT BOI

Representants de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat i Sant Boi de Llobregat; de les
Cooperatives de Sant Boi i del Prat; i altres
productors d’aquests dos municipis i de
Viladecans caminen plegats a l’hora de
demanar el reconeixement europeu per a
un dels productes més emblemàtics del
Baix Llobregat: la carxofa.
Amb la idea, per tant, de donar un
impuls definitiu a les accions encaminades
a obtenir el segell de qualitat Indicació
Geogràfica Protegida (IGP), s’ha decidit
constituir una associació que aglutini i
representi cooperatives i productors.
Actualment, al Baix Llobregat tan sols el

AJUNTAMENT DE SANT BOI

La Carxofada Popular de Sant Boi arriba
a la seva 7a edició.

Pollastre Raça Prat ostenta
aquest distintiu de qualitat.
Un cop constituïda i registrada l’associació, la petició es
farà arribar a la Generalitat de Catalunya,
al Ministerio de Agricultura i, finalment, a
Brussel·les.
Mentrestant, han començat les tradicionals carxofades, mostres gastronòmiques i
altres activitats en què la carxofa és, sens
dubte, la protagonista indiscutible.

‘La carxofa del Prat,
riquesa del Delta’
Del 23 de març al 23 d’abril de 2006,
podrà veure’s al centre Cases d’en Puig
l’exposició ‘La carxofa del Prat, riquesa del
Delta’. La mostra, produïda per
l’Ajuntament del Prat, vol donar a conèixer les propietats naturals i les qualitats
culinàries d’aquest producte tan emblemàtic de l’agricultura de la zona.
Mentre duri l’exposició, es faran nombroses activitats amb la carxofa com a eix
central. El tret de sortida és la carxofada
popular del diumenge 26 de març que,
per segon any consecutiu, vol difondre les
virtuts culinàries d’aquest producte.
A més a més, s’organitzen tallers de
cuina per a adults i per a petits i una caminada popular. Per a més informació: Cases
d’en Puig, tel. 933 709 002.
Durant el mes de juny, l’exposició podrà
visitar-se al Centre d’Informació i Gestió
del Parc Agrari del Baix Llobregat, Masia
de Can Comas. A més, s’organitzaran
dues visites guiades a la finca de Can
Comas i el seu entorn durant el mes de
juny. Podreu trobar la informació a la web
del Parc Agrari (www.diba.cat/parcsn) o
trucant al telèfon d’informació del Parc
(933 788 190).

Carxofada Popular de Sant Boi

Arreu de la comarca han començat les
tradicionals carxofades populars.

Per la seva banda, la Carxofada de Sant
Boi és un esdeveniment que va néixer
l’any 2000 amb l’objectiu de reivindicar i
donar a conèixer la carxofa com a pro-

Cartell de l’exposició.

ducte típic de Sant Boi de Llobregat. La
Carxofada Popular de Sant Boi pretén ser
un referent turístic representat en una de
les festes gastronòmiques consolidades
més multitudinàries del Baix Llobregat.
Podem destacar tres propostes singulars
de la Carxofada Popular de Sant Boi. En
primer lloc, la Carxofada Infantil (que
potencia i amplia les activitats per als més
petits); en segon lloc, els principals restaurants de Sant Boi col·laboren amb l’organització de la Quinzena Gastronòmica de
la Carxofa amb la carxofa santboiana com
a protagonista dels seus plats; i, finalment, la Festa sostenible, amb la compra
de tot el material de càtering reciclat i reciclable i la recollida selectiva dels residus.
Algunes de les activitats programades a
la 7a Carxofada Popular (2 d’abril, Rambla
Rafael Casanova i Plaça de l’Ajuntament)
són el Punt de venda; la mostra i exposició
dels plats més carxofers preparats per restauradors de Sant Boi; el Concurs de
Menjadors de carxofes i el dinar (amb el
següent menú: carxofes, carxofes amb
salsa romesco, botifarres, pebrot del
piquillo farcit de carxofa i bacallà, aigua,
vi, pa, gelat i cafè). S’esperen més de
10.000 visitants i al dinar es preparen més
de 2.000 menús i es cuinen més 2.300
quilograms de carxofes. Els restauradors
de Sant Boi organitzen la Quinzena gastronòmica, on es garanteix que entre el 2
i el 17 d’abril tots els establiments participants disposaran als seus menús de plats
preparats amb carxofes de Sant Boi.
Per a més informació: 936 529 830, de
8 h a 15 h.
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Rural’06

Els espais periurbans, protagonistes al Congrés del Món Rural
El passat 16 de desembre de 2005, i dins el marc d’assemblees territorials que articulen el Congrés del Món
Rural (Rural’06), va tenir lloc l’Assemblea de Manresa
sobre “L’ocupació agrària del territori i les limitacions
naturals i estructurals”. Aquest és el document que reflec-

teix les conclusions sorgides de la sessió de treball i
debat, i molt especialment 2005:
sobredesembre.
la gestió Núm.
dels espais
15
periurbans. Rural’06 es clourà el proper 7 de maig de
2006. Per a més informació, podeu consultar la pàgina
web: www.congresmonrural.com.

CONCLUSIONS DE MANRESA - UN TERRITORI PER COMPARTIR
L’ocupació agrària del territori i les limitacions naturals i estructurals

XAVIER PÉREZ

• Els productors agroforestals realitzen
una tasca que va més enllà de la producció, la qual reverteix sobre la sostenibilitat i la conservació del medi.
- Els sectors agraris i forestals són els
gestors de l’espai natural i, per tant,
han de ser responsables de l’equilibri i
el manteniment territorial amb la
necessària injecció econòmica que
requereix la valorització d’aquesta
tasca. La comptabilització dels beneficis de les externalitats positives, mitjançant eines, com els plans d’avaluació ambiental, han de permetre
l’establiment de les necessàries compensacions per als sectors.
- Pel que respecta al sector forestal, que
ocupa més de la meitat de la superfície de Catalunya, cal potenciar tant els
pagesos, ramaders i propietaris forestals que ocupen el territori per l’important tasca que duen a terme, com
la prevenció d’incendis.
L’espai agrari no és un espai residual i
s’ha de tractar d’acord amb els seus
valors i funcions. És necessari fer pedagogia de la tasca de manteniment sostenible per part de les activitats agroforestals, des de les administracions fins a
la societat civil (tant urbana com rural).
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Cal promoure, en la societat en general,
una forma de viure i treballar que permeti millorar l’entorn.
• L’adequada i coherent gestió territorial
requereix d’una planificació i ordenació
territorial, complementària de la urbana, equilibrada, compatible i pactada
amb el reconeixement de les activitats
agroforestals, amb la participació de
tots els agents implicats, i que permeti,
en definitiva compatibilitzar la política
territorial i mediambiental amb els interessos del sector primari.
En aquest sentit, cal un PACTE TERRITORIAL entre l’administració (amb
caràcter transversal) i la gent que viu i
treballa al territori (mitjançant els ens
representatius pertinents) impulsant
instruments com el Contracte Global
d’Explotació (CGE).
• És important disposar d’una adequada
planificació per tal d’evitar l’especulació
i els impactes mediambientals de les
infraestructures (tant pel que fa a les de
transport com a la resta d’infraestructures). Aquesta adequada gestió requereix eficiència en produccions, regulació
de l’accés al medi natural i el foment
d’activitats que permetin la seva conservació. La revisió i l’adequació de la planificació territorial s’ha de fer tenint en
compte la gent del territori en i per a la
presa de decisions.
• L’existència de zones amb especials dificultats, mereix una diferenciada consideració en aquest territori per compartir. És el cas de l’agricultura periurbana i
les zones de muntanya i secà.
• És necessari que en el nou PDR (20072013) hi hagi discriminació positiva

envers aquestes zones desfavorides que
per la seva climatologia i orografia
requereixen actuacions prioritàries amb
caràcter urgent per tal de:
- Fixar gent al territori amb condicions
equitatives amb el món urbà;
- Mantenir l’activitat agrària i forestal
com a base de l’ecosistema i paisatge.
• És prioritari un compromís per dinamitzar les produccions de zones amb handicaps, afavorint i recolzant eines associatives com les cooperatives.
• El pactes territorials, orientadors dels
models de desenvolupament, s’han de
concretar en estratègies diferencials
segons les zones, fixant objectius
comuns, buscant sinergies i aliances per
complementar activitats viables i valoritzar les externalitats positives com:
- Paisatges i els canvis estacionals;
- Productes artesanals lligats al territori;
- Cultura i tradicions;
- Turisme rural.
En definitiva, iniciatives que permetin
dinamitzar el territori, en aquest sentit
hi ha un ventall de possibilitats com
poden ser convenis amb els
Departaments de Benestar i Família o
Sanitat i Salut per tal d’oferir a la gent
de les ciutats amb problemàtiques
especifiques de salut o socials les externalitats positives del món rural.

Els espais periurbans
Els Plans directors han de definir els espais
d’interès agrari per ser recollits en el Pla
d’ordenació urbanística municipal.
Aquestes zones han de ser suficients per a
poder desenvolupar activitat d’economia
agrària.

2006: març. Núm. 16

Rural’06
• Reconeixement dels espais periurbans:
- Cal el reconeixement legal específic,
social, polític i administratiu a nivell
europeu, nacional i local de les zones
d’agricultura periurbana;
- És necessari fer una valoració de les
funcions que desenvolupen (socials,
ambientals i econòmiques);
- És necessari posar de manifest les dificultats específiques amb problemàtiques que requereixen un tractament
especial;
- És important que els municipis vetllin
pels espais agraris del seu entorn ja
que exerceixen, entre altres, funcions
separadores entre espais construïts i
de connectors entre espais naturals,
afavorint i consolidant la personalitat
dels municipis, la diversitat biològica i
la possibilitat d’una activitat productiva agrària viable.
• Planificació dels espais periurbans:

- El planejament territorial ha d’incloure el tractament dels espais d’agricultura periurbana, establint les bases
per a la seva regulació ulterior en el
marc dels plans locals.
Així mateix es considera necessària
l’elaboració d’un Pla territorial sectorial sobre el sòl agrari que actuï en el
mateix sentit i que reconegui les especificitats pròpies de l’agricultura
periurbana.
El Pla sectorial agrari de Catalunya ha
d’estar coordinat amb la Xarxa de
Natura 2000 i amb el PEIN.

tat a les previsions incloses en el PDR
vigent. Alhora, caldrà preveure la
dotació dels mecanismes tècnics i
pressupostaris que permetin un tractament acurat d’aquestes àrees.
- L’impuls de la formació i capacitació
agrària ajudarà a una millor gestió
dels recursos naturals fonamentals
per a l’activitat agrària com són el sòl,
l’aigua, així com dur a terme sistemes
de producció i comercialització adequats a les demandes del mercat i,
per tant, a la valoració de les produccions.

• Gestió dels espais periurbans:
- Per tal de fer possible una gestió
correcta de les àrees d’agricultura
periurbana, es fa necessari incorporar
el seu reconeixement en la redacció
del
futur
Programa
de
Desenvolupament Rural (PDR) per al
període 2007-2013, donant continuï-

És necessari que es recolzi la creació i la
consolidació d’ens de participació i de
gestió, que amb una visió global de l’agricultura periurbana, actuïn com una
xarxa de cooperació on conflueixen
finalitats i interessos comuns, i s’impulsin accions específiques d’actuació.
El contracte global d’explotació i el sistema de banc de terres són eines que
poden afavorir les zones periurbanes
enfront la pressió urbanística.

RURAL’06

• Observatori:
Cal impulsar la creació d’un Observatori
europeu de l’agricultura periurbana, com
a punt de trobada, reflexió i diàleg entre
administracions i sector agrari que actuï
com a centre de referència per al seguiment, anàlisi i difusió.

A Manresa es parlà de reconeixement, gestió i planificació dels espais periurbans.

Manresa, 16 de desembre de 2005

Els pactes territorials al Baix Llobregat
Representants del Parc Agrari participen en la seva elaboració
Vilafranca del Penedès va acollir el 20 de febrer la sessió de presentació del “Pacte territorial per al món rural de l’Alt Penedès,
Baix Llobregat, Barcelonès i Garraf”.

Desenvolupament rural
Els pactes territorials, que es presenten en el marc del Congrés del
Món Rural, consistiran en la definició de les línies estratègiques de
desenvolupament rural per a cadascuna de les 15 divisions territorials que s’han realitzat en tot el territori català.
Els pactes territorials per al món rural esdevindran el mecanisme per posar en pràctica una política rural de caràcter territorial,
integrada i participativa, els resultats del qual serviran de base per
definir les actuacions a realitzar per a cadascun dels eixos del
futur Programa de desenvolupament rural de Catalunya per a al
proper període 2007-2013 (PDR 2007-2013):

• Eix 1: Augment de la competitivitat del sector agrari i forestal;
• Eix 2: Millora del medi ambient i de l’entorn rural;
• Eix 3: Qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l’economia rural;
• Eix 4: Metodologia LEADER (mesura transversal per als 3 eixos).
Les quatre sessions de treball es desenvolupen els dilluns del
mes de març a Vilafranca del Penedès. En aquestes jornades de
treball es realitza una diagnosi del territori (utilitzant l’anàlisi
DAFO) com a eina per identificar les fortaleses i les debilitats en
relació amb les amenaces i oportunitats de l’entorn. La seva posterior anàlisi ajudarà a definir les estratègies d’actuació.
Representants del Parc Agrari del Baix Llobregat participen en tot
el procés d’elaboració del pacte territorial.

21

notícies

del Parc Agrari del Baix Llobregat

Visites del trimestre
13 de desembre de 2005

22 alumnes i 2 professors del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió i Organització
de Recursos Naturals i Paisatgístics – Parc Agrari del Baix Llobregat
La sortida és va organitzar per conèixer sobre el terreny un cas
pràctic en relació a l’assignatura de ‘Gestió de l’ús públic del Medi
Natural’.
Anna Casanovas, tècnica del parc, va explicar l’experiència del Parc
Agrari en general i en concret la gestió que es fa des del Consorci

desembre.
Núm.
15
de tot l’àmbit del Parc Agrari. Va 2005:
fer-se una
xerrada amb
col·loqui
a la sala d’actes de Can Comas, Centre d’Informació i Serveis del
Parc Agrari, i després es va fer una caminada comentada pel Camí
de la Ribera i pel Camí del Sorral. Finalment, es va fer una volta
amb autocar per la zona agrícola del Prat i Sant Boi.

4 de febrer de 2006

El passat 4 de febrer es va celebrar a Can Comas una sessió del
Curs Internacional d’Hidrologia Subterrània, amb la presència
d’una cinquantena d’estudiants procedents de diversos països
amb els seus professors. Aquest curs, un dels més prestigiosos del
món en la seva especialitat, arriba enguany a la seva quarantena
edició. Després d’escoltar una explicació sobre el Parc Agrari del
Baix Llobregat per part de Miquel Domènech, tècnic del Parc, els
professors van fer una dissertació sobre la hidrologia del delta i la

vall baixa del Llobregat i la seva
problemàtica. Tot seguit, es van
visitar els pous de Can Comas i
es va fer un recorregut pel Parc
Agrari visitant diversos tipus de
pous agrícoles, tot comentant
amb els pagesos el seu funcionament i característiques.

28 de febrer de 2006

L’Arc Llatí aprova la constitució formal de la seva Comissió d’Agricultura Periurbana,que
coordina la Diputació de Barcelona
Les 6 comissions que formen part del grup “Agora dels territoris” es van reunir el passat 28 de febrer a Alessandria (Itàlia) per
aprovar les accions a desenvolupar en el transcurs de l’any 2006 així com la seva dotació pressupostària. La Diputació de
Barcelona, que lidera la Comissió d’Agricultura periurbana, va presentar la proposta per dur a terme la 1a jornada de treball
d’aquesta Comissió a Barcelona.
29 de març de 2006

3 de març de 2006

Can Comas rep la visita de representants
del Parc Agrari de Sabadell

Les Agrupacions de Defensa
Vegetal del Maresme
visiten Can Comas

Representants del Parc Agrari de Sabadell van visitar dimecres 29 de març la
masia de Can Comas amb l’objectiu de conèixer les activitats que s’hi fan i
intercanviar opinions sobre com gestionar els espais periurbans on es
desenvolupa agricultura. La delegació
estava formada pel comissionat per la
Gestió del Medi Natural de l’ajuntament vallesà i director del Parc Agrari,
Ricard Estrada; el regidor de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Isaac Álvarez;
el president de la Cooperativa Agrària
de Sabadell i Comarca, Jaume Bros,
així com també el seu gerent, Josep
Moreno, i una tècnica de l’ADV
d’aquesta entitat, Anna Cáceres, i
quatre pagesos del Parc.
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El passat 3 de març, l’ADV del Baix Maresme i la
Federació d’Agrupacions de Defensa Vegetal SELMAR de l’Alt Maresme, van visitar les instal·lacions
de Can Comas, amb l’objectiu de conèixer la tasca
que duen a terme les ADV de Fruita i Horta del Baix
Llobregat i poder veure els camps experimentals on
fan els assaigs. La trobada fou molt enriquidora ja
que, prèvia a la visita pel volts de Can Comas, va
tenir lloc una reunió on se’ls explicà la situació del
Parc Agrari. Posteriorment, totes les ADV exposaren els diferents modes d’operar de cada agrupació
i els futurs projectes per al 2006. La importància
d’aquestes trobades és cabdal, ja que ajuden a
crear cohesió i dinamisme, a més de ser un bon
moment d’intercanvi d’idees i opinions.

CURS HIDROLOGIA

Una cinquantena d’estudiants del Curs Internacional d’Hidrologia
Subterrània – Parc Agrari del Baix Llobregat

2006: març. Núm. 16

Fires al Baix Llobregat

TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions
• Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat - Masia de Can Comas:
933 788 190
• 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

Fires de primavera
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és
present, mitjançant un estand promocional d’imatge renovada, a les diverses fires agrícoles i
comercials que s’organitzen arreu de la comarca. A l’estand trobareu fulletons informatius
dels diversos programes i activitats que es desenvolupen al Parc Agrari i, per a tots aquells
que encara no el tinguin, el Calendari de les
llunes 2006.
Del 29 d’abril a l’1 de maig

53a Fira d’Espàrrecs de Gavà
Gavà
Anual
Mostra industrial, mostra agrícola i gastronòmica.
Va néixer com un Concurs d’Exposició
d’Espàrrecs on els pagesos volien mostrar un
producte autòcton que només es produïa als
camps situats als terrenys sorrencs de Gavà.
Exposició d’eines del camp i petita exposició
ramadera.
Mostra de Cuina. D’imprescindible visita el
tradicional concurs de lots espàrrecs i de paneres artístiques, de llavors i, també, de verdures
fresques.
Organitzat per la Cooperativa Agropecuària
de Gavà.
www.gavaciutat.net

12, 13 i 14 de maig

36a Fira de Sant Isidre
Viladecans
Anual
Comerç i serveis, fruits del camp, automoció,
alimentació, entitats ciutadanes.
Concurs- Exposició de paneres de fruits.
Enguany, es presentarà la campanya “Els
sabors de l’horta del Baix Llobregat” primaveraestiu organitzada pel Consorci de Turisme del
Baix Llobregat i el Consorci del Parc Agrari amb
la col·laboració del Gremi d’Hosteleria i Turisme
del Baix Llobregat Centre Nord i el Gremi
d’Empresaris d’Hosteleria de Castelldefels. Tast
amb preparació i degustació de plats cuinats
amb productes de temporada del Parc Agrari.
www.aj-viladecans.es
26, 27 i 28 de maig

21a Festa de la Cirera
Santa Coloma de Cervelló
Anual
Cireres i mostra de comerç local, actes relacionats amb aquest fruit.
www.santacolomadecervello.org/cirera
1a setmana de juny

24a Festa de la Cirera del Papiol
el Papiol
Anual
Cireres i mostra de comerç local i d’artesania.
www.elpapiol.diba.es

Seguretat rural i protecció civil
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 i policies locals
• 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

12, 13 i 14 de maig

48a Exposició Nacional de Roses
27a Fira Comercial Industrial
del Baix Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Anual
Exposició de roses.
Indústria, comerç i serveis.
L’any 1928 tingué lloc la 1a exposició de les
roses, exposició nacional des de 1957.
El 1980 arriba el torn de la fira comercial.
www.santfeliu.org

XAVIER PÉREZ

•
•
•
•
•
•
•

Visites del segon trimestre
•
•
•
•
•
•

6 d’abril de 2006: Comissió Agrícola del Consell Regional Nord-Pas-de-Calais.
26 d’abril de 2006: Alumnes de l’Escola Superior d’Agricultura de Lleida.
9 i 10 de maig de 2006: Polítics de la Conglomeració Grand Toulouse.
14 de maig de 2006: 14a Marxa Ciclista per la ribera del Llobregat (organitza el Club
14 de maig de 2006: COCOS i Comissions Obreres del Baix Llobregat).
19 de maig de 2006: Estudiants de Biotecnologia i Agricultura de Flandes (Bèlgica).
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