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Potenciar, encara més, la col·laboració
Una vegada més ens adrecem als lectors de la
revista per informar-los de les activitats que el
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat ha
dut a terme en els darrers mesos.
Moltes i de diversa índole han estat aquestes
activitats: unes han estat adreçades a donar
nous serveis als pagesos, altres a consolidar les
infraestructures bàsiques perquè les empreses
agràries puguin funcionar d’una forma competitiva, unes altres a millorar la qualitat de vida i la
seguretat de les produccions; també, en aquest
darrer any, hem desenvolupat una sèrie de
mesures de caire administratiu adreçades a la
consolidació d’aquest espai agrícola.

El Pla Especial de protecció i millora del Parc
Agrari del Baix Llobregat, el qual ha estat aprovat provisionalment pel Consell Comarcal i del
qual donarem àmplia informació en el proper
número de la revista, és l’eina que ha de permetre poder desenvolupar en el futur les noves
inversions del Consorci sobre la base dels plans
rectors de desenvolupament.
Amb aquest document, elaborat sobre la base
d’un consens territorial, els Ajuntaments de la
vall baixa i el delta han realitzat un esforç per
equilibrar el desenvolupament socioeconòmic,
la promoció específica de l’activitat agrària i la
conservació mediambiental, treballant des d’una
lícita visió local i posant-la al servei d’un projecte general com és el del Parc Agrari.
Amb la present revista rebeu un exemplar
actualitzat del Pla de Gestió i Desenvolupament
del Parc Agrari del Baix Llobregat enriquit amb
nous suggeriments del mateix sector agrari. El
Pla defineix objectius i proposa les mesures i
actuacions futures per a la competitivitat d’aquest territori.
Des del Consorci del Parc Agrari, ens felicitem
per aquests documents normatius i de gestió
que, juntament amb la creació del Consell
Agrari, hauran de potenciar, encara més, la
col·laboració i el consens en les properes tasques
que iniciem.

Per demanar informació del Parc Agrari del Baix Llobregat podeu dirigir-vos a:
UNIÓ DE PAGESOS
Oficina comarcal del Baix Llobregat
C/ Mossèn Cinto Verdaguer 84 bxs.
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 57 00 - Fax 93 652 57 01
e-mail: montlli@uniopagesos.es

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei d'Acció Territorial
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 93 402 24 83 - Fax 93 402 28 87
e-mail: parcagrari@diba.es

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

e-mail:

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

parcagrari@diba.es

http://www.diba.es/parcagrari
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La campanya “Els sabors de l’Horta del Baix
Llobregat” promou el Producte Fresc del Parc Agrari
La campanya es fa
en col·laboració amb
restaurants de qualitat
La campanya “Els Sabors de l’Horta del Baix
Llobregat” va començar amb un acte de
presentació al Palau Robert a Barcelona el
dia 26 de novembre de 2003. Aquesta
campanya recull la tradició del cultiu i l’art
de la cuina del Baix Llobregat en uns plats
que estan arrelats a la terra i al lloc on s’elaboren. També es va presentar la 2a edició
de la “Guia Gastronòmica del Baix Llobregat”, que ofereix una excel·lent selecció de
restaurants ideals per menjar a la carta, on
es pot degustar una curiosa barreja de productes, estils i tècniques, amb cartes que
van des de la més tradicional a la més creativa. En finalitzar l’acte es va oferir una
degustació dels diferents productes de la
campanya, elaborada pels restauradors
més destacats de la comarca, participants
en la campanya, canalitzat a través de
l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels. Els
productes seleccionats per iniciar la campanya són aquells de temporada que tenen
més renom popular: la carxofa, el porro, la
fava i l’all tendre, tots ells identificats amb
el segell “Producte Fresc del Parc Agrari del
Baix Llobregat”.

Quinze restaurants de la comarca
participen a la campanya
En aquesta campanya, organitzada i
promoguda pel Consorci del Parc Agrari i
pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat,
hi col·laboren el Gremi d’Hostaleria i
Turisme del Baix Llobregat Centre-Nord, el
Gremi d’Empresaris d’Hostaleria i l’entitat
Turisme Total de la Diputació de Barcelona.
La campanya es fixa com a objectius promoure els productes autòctons, la restauració i la cuina de la comarca. Iniciada
durant la temporada d’hivern 2003, durará fins a l’abril de 2004. Experts cuiners de
la comarca, aplicant els seus coneixements
sobre les qualitats d’aquestes hortalisses,
combinaran i transformaran la primera
matèria per tal de satisfer el gust dels visitants. Un total de 15 restaurants de reconeguda qualitat del Baix Llobregat seran

els encarregats d’aplicar el mestratge de
les seves cuines per transmetre les potencialitats dels productes per a la seva degustació a les taules. La proposta proporciona
un element diferenciador a la gastronomia
comarcal, ajudant a la revaloració del conjunt de l’oferta turística de la comarca.
Els restauradors inclouran en les seves
cartes, durant la temporada establerta,
almenys un plat protagonitzat per algun
dels productes que integren la campanya.
Els productors, conjuntament amb el Parc
Agrari, garanteixen la qualitat dels productes, facilitant als restauradors la informació
necessària sobre l’aliment i garantint-ne el
seu subministrament. El Consorci de Turisme, per la seva banda, coordina les accions
de promoció i de difusió del projecte. “Els
Sabors de l’Horta del Baix Llobregat” es
completa amb l’edició de material informatiu que recull les característiques dels productes i la relació d’establiments on
aquests podran ser degustats. Així mateix,
es desenvolupen un conjunt d’accions promocionals per fer extensiu el coneixement
de la proposta tant als habitants de la
comarca com als de l’àrea metropolitana.
També s’informarà des de les oficines d’informació turística, en el marc de fires multisectorials i relacionades amb el sector
turístic i s’organitzaran presentacions a mitjans de comunicació i altres col·lectius.

La campanya variarà en funció
de l’estacionalitat
El Baix Llobregat ha estat una zona d’una
important i reconeguda producció de fruita
i hortalissa gràcies al fet que compta amb
un sòl fèrtil, molt apte per al cultiu i un
clima propici. Aquests trets fan característics els productes de la comarca que donen
lloc a un gust i textura immillorables.
L’horta del Parc disposa d’un conreu de
2.700 ha distribuïdes en 13 municipis.
Alguns productes, com les bledes, ja van
etiquetats amb el segell de Producte Fresc
del Parc Agrari, però a partir d’ara aquest es
generalitzarà. La campanya s’ha dissenyat
pensant en l’estacionalitat dels productes i
s’ha elaborat un calendari de primaveraestiu i un altre de tardor-hivern. Al mateix
temps, es contribueix a la difusió externa de
les peculiaritats tant dels productes autòctons com de la cuina del Baix Llobregat.
“Els Sabors de l’Horta del Baix Llobregat”
s’anirà renovant a cada temporada en funció de nous productes que es corresponguin amb cada temporada. En funció dels
resultats de la primera fase es pot ampliar la
repercussió de la campanya. Està previst
que, una cop consolidada la campanya,
serà ampliada la gamma de prodcutes a un
de tan típic de la comarca com el pollastre
de pota blava de la raça del Prat.
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Les autoritats assistents a la presentació de la campanya Els Sabors
de l’Horta del Baix Llobregat al
Palau Robert el día 26 de novembre
de 2003 van ser:
La presidenta del Consorci de Turisme
del Baix Llobregat i presidenta del
Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, Sra. Rosa Boladeras
Serraviñals
El subdirector General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Javier
Sobrino Suàrez
El diputat president de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació de la
Diputació de Barcelona, Sr. Francesc
Castellana
El president del Consell de la Delegació
del Baix Llobregat de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, Sr. Carles Guilera i Poch
L’assessor tècnic del Club de
Gastronomia de Turisme de Catalunya,
Sr. Pep Palau
El president de la Fundació Institut
Català de la Cuina, Sr. Xavier Mestres
El president del Gremi d’Hostaleria de
Castelldefels, Sr. Domingo Morilla
El president del Gremi d’Hostaleria i
Turisme Baix Llob. Centre – Nord, Sr.
Jaume Roig

Autoritats assistents
a la presentació de la campanya
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Relació d’establiments
participants a la campanya
ATRIUM
Av. Josep Tarradellas, s/n
08840 Viladecans
Tel. 93.635.70.05
BARRA D’OR
C. Díaz de la Fuente, 1
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93.371.86.97
CALASANZ
Av. Barcelona, 36-38
08750 Molins de Rei
Tel. 93.668.16.39
CAL MINGO
Ctra. Barcelona, C-245, s/n
08840 Viladecans
Tel. 93.637.38.47
CAN FISA
C. Bellavista, 1
08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93.650.00.00
CASA ANDALUCIA
C. Església, 31
08860 Castelldefels
Tel. 93.664.26.52
CASA NOSTRA
C. Frederic Soler ‘Pitarra’, s/n
08757 Corbera de Llobregat
Tel. 93.650.06.52
EL CELLER D’EN SADURNÍ
Masia Can Sadurní
08859 Begues
Tel. 93.639.01.61

EL MIRADOR DE SANT JUST
Av. Indústria, 12
08960 Sant Just Desvern
Tel. 93.499.03.42
EL PALAU VELL
C. Palau Vell, 6
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93.653.20.15
ELS FOGONS DE LA MONTSE
C. Mossèn Jacint Verdaguer, 101
08620 Sant Vicenç dels Horts
Tel. 93.656.12.13
HOTEL GOLF CAN RAFEL
Masia Can Rafel
08758 Cervelló
Tel. 93.650.10.05
LA CANASTA
Pg. Marítim, 197
08860 Castelldefels
Tel. 93.665.6857
MASIA RESTAURANT
CAN TINTORER
Camí de Can Tintorer, s/n
08750 Molins de Rei
Tel. 93.668.13.94
SAMARANCH PARK
C. Francesc Samaranch, 11
08750 Molins de Rei
Tel. 93.668.71.85
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Una sentència contra un
robatori a dins del Parc
estableix un precedent
El 9 de maig es va publicar la
sentència, encara no en ferm,
del Jutjat de Primera Instància,
Instrucció núm. 5 de Gavà, per
un robatori dins dels límits del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
La importància d’aquesta sentència rau en el fet que per primera vegada es condemna un
dels lladres dels usuals robatoris que ocorren al Parc.
Aquesta resolució judicial consolida la utilitat de la política
del Parc en posar en funcionament el seu servei de vigilància. Crea un precedent dissuasiu per a propers furts.
El furt es va produir el 5 de
maig de 2003 en un dels
camps en l’àmbit del Parc
Agrari. Allí, el propietari reté el
lladre, fins que el servei de
vigilància del Parc arriba i pot
fer la incidència i avisa la poli-

cia local. L’objecte del robatori
van ser 15 kg de faves, i com
a prova se’n va fer una fotografia.
El judici verbal es va celebrar el 8 de maig de 2003, i hi
van comparèixer els agents de
policia i el propietari dels
camps. L’acusat no va fer acte
de presència, tot i que havia
estat convocat. Els testimonis
dels compareixents van ser
decisius com a prova per dictar
la sentència.
La condemna a l’autor del
furt és la prevista a l’article
623.1 del Codi Penal: un mes
de multa, amb una qüota diària
de 6 euros i el pagament dels
costos processals. Si no compleix la condemna, el condemnat es veurà privat de llibertat
un dia per cada dues qüotes
diàries que no pagui.

El Servei de Vigilància
del Parc Agrari

Memòria del Servei
de Vigilància 2001-2002
Durant el període anual de l’any 2001,
el Servei de Vigilància del Parc Agrari va
intervenir en 610 incidències (51 mensuals de mitjana). Durant el període del
2002, el Servei de Vigilància del Parc va
intervenir en 512 incidències amb una
mitjana de 43 al mes. Cal, per tant,
assenyalar un descens de gairebé 100
incidències i un 8,2%.
De les incidències dels dos anys destaquen, amb un 35,4%(2001) i un
37,7% (2002), les relacionades amb
abocaments incontrolats. Les relacionades amb deficiències de camins i sèquies
passen del 12,1% (2001) al 4,8%
(2002). Les que corresponen a robatoris
han tingut un increment i han passat del

9,8% (2001) al 16,8% (2002). La resta
es reparteix entre incendis de cotxes i
marges, control de vehicles, control de
tancaments, horts precaris, control de
poblats transhumants, etc.
Des de 2000 destaquen dos municipis pel nombre d’incidències registrades: Sant Boi de Llobregat i Gavà. Sant
Boi passa de 15 incidències mensuals de
mitjana (2001) a 11,3. Gavà passa
d’una mitjana de 8 a 5,5 incidències
mensuals. Els dos anys anteriors en tercer lloc teniem la localitat del Prat, el
2002, aquest lloc l’ocupa Sant Joan
Despí, amb 4,7. El nombre d’incidències
mensuals ha baixat respecte al 2000.
Concretament en aquests tres municipis

Tel. 649 957 930
citats ha baixat de 17 incidències mensuals a poc més de 9 (2001) i 7,1 el
2002.
Des que es va posar en funcionament el servei de vigilància, el descens
de les incidències és continuat, cosa que
confirma l’èxit i la idoneïtat de la posada en marxa d’aquest servei.
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Grasas Gimeno abandona la zona agrícola
El Parc Agrari ja no patirà més olors dels greixos
Proteínas y Grasas Gimeno
S.L., una empresa de tractament de greixos animals ubicada dins dels límits del Parc,
va abandonar les seves activitats industrials el 15 de juliol
de 2003 . El termini anterior
establia el 31 de maig, però es
va concedir una pròrroga per
problemes tècnics. L’empresa
realitzava activitats industrials
en un sòl que estava qualificat
com a “sòl rústic protegit de
valor agrícola” pel Pla General
Metropolità. Aquesta indústria
generava molts problemes als
camps i a les masies dels voltants. Els més importants eren
d’abocaments i males olors
que afectaven el nucli urbà de
Sant Boi.

Fàbrica Grasas Gimeno, S.L.
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L’empresa no tenia els permisos necessaris per realitzar activitat indústrial en aquesta zona,
perquè no li corresponia en
funció de l’atribució dels usos
del sòl en el Pla General
Metroplità. L’empresa va intentar legalitzar la seva situació
presentant una sol·licitud d’autorització ambiental al Departament de Medi Ambient. En el
procès, es van presentar nombroses al·legacions contra la
regularització
de
Grasas
Gimeno. A banda, les associacions de veïns van fer un intens
treball de protesta en contra de
les males olors que provocava
la indústria. Més endavant, una
sentència condemnava l’empresa per abocaments il·legals.

Davant d’aquests fets, es va
encetar una negociació a diverses bandes: Ajuntament de
Sant Boi, Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, Departament de Medi Ambient, la
Junta de Residus , la mateixa
empresa i el sindicat agrari Unió
de Pagesos. El resultat va ser la
signatura d’un conveni per desmantellar l’empresa.

El desmantellament
de l’empresa
Així, Grasas Gimeno, arran del
conveni de desmantellament,
va renunciar a la regularització.
Se li donava un temps de transició per tancar-la mentre duraven les obres d’una indústria

nova a Ribera d’Ondara
(Lleida). El conveni establia que
les instal·lacions havien de ser
abandonades el desembre de
2002. L’empresa va demanar
més temps davant la impossibilitat material de retirar-se de la
zona perquè les obres de la
nova indústria encara no havien
conclòs. Un cop cessades les
activitats a l’empresa, aquesta
s’ha compromès a desmantellar
la fàbrica i a enderrocar-ne les
construccions per tal que, a
final del 2004, l’espai s’adequï
a la qualificació urbanística com
a “sòl rústic protegit de valor
agrícola”. Les instal·lacions
quedaran totalment desmantellades, però les oficines romandran dins del Parc.
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El nou arborètum estableix
diverses varietats tradicionals
de fruiters de la comarca
El passat mes de febrer es va
realitzar la plantació per a l’establiment d’un arborètum de
varietats tradicionals de fruiters
en la finca de Can Comas, al
Prat de Llobregat. L’objecte
d’aquest projecte és la posada
en marxa d’un arborètum que
englobi una col·lecció d’espècies i
varietats tradicionals d’arbres fruiters cultivats en
l’àmbit
de
la
comarca del Baix Llobregat,
que han estat relegades per
varietats noves més productives i comercials. L’objectiu és
recuperar un patrimoni ecològic i cultural que pugui esdevenir identificatiu del Parc Agrari
del Baix Llobregat com a origen de la producció.
Aquesta iniciativa té com un
dels dels seus objectius la creació d’un banc de material genètic que garanteixi la continuïtat
d’aquestes varietats. El projecte
està recolzat pel programa LIFE
de la Unió Europea, la qual va
aprovar el projecte l’any 2000,
amb el cofinançament del 50%
de les actuacions.

Plantació de l’arborètum

El projecte ha tingut molt
bona acollida per part dels
pagesos i s’han vist superades
les previsions en passar de
dedicar 0,8 a 1,4 ha al projecte. Col·labora també en el projecte l’ADV de Fruita del Baix
Llobregat, amb l’assessorament tècnic.
Les actuacions de
preparació prèvies a
la plantació que
s’han desenvolupat
són les següents:
• Prospecció de varietats tradicionals de grana (llavor) i de
pinyol de quatre espècies fruiteres (pomera, perera, prunera i miravolants). Aquesta
prospecció de varietats de
fruita dolça es va realitzar
durant l’any 2002 i va anar a
càrrec de l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agrària (IRTA).
Amb l’IRTA s’ha signat un
conveni de col·laboració, que
comprén el període 20022005, per dur endavant la
prospecció, conservació, anàlisi i millora sanitària de les
varietats
• Análisi de l’estat sanitari i
caracterització pomològica

dels arbres identificats, per
establir quin és el material
interessant amb vista a la
seva conservació a l’arborètum.
• Recerca bibliogràfica de referències sobre el cultiu dels
fruiters al Baix Llobregat
• Condicionament de la parcel·la de cultiu, que inclourà
els treballs de preparació del
sòl, la caracterització del
comportament hidràulic del
sòl i la planificació, disseny i
implantació de la instal·lació
de reg i fertitlització dels
terrenys on s’ubicarà l’arborètum. Abans de la plantació
es va realitzar la neteja del
sòl, que estava molt malmès
i no s’hi podien abordar conreus.
Els peus de pomera, perera,
prunera, cirerer, presseguer i
vinya, plantats durant el mes
de febrer del 2003, s’han
empeltat “in situ” amb les
varietats corresponents durant
el mes de setembre.

Comercialització de les
varietats
Un altre dels objectius de l’arborètum és la possibilitat de
treure al mercat les varietats
amb un major interès comercial
i que presentin un estat sanitari
adequat. Les varietats de la
comarca del Baix Llobregat
introdueixen noves qualitats
organolèptiques que poden
tenir noves sortides comercials.
Les varietats pròpies de la
comarca són més saboroses i
s’està treballant per fer-ne fitxes descriptives. A la comarca
de la Garrotxa s’està duent

Feines de plantació.

endavant un projecte molt similar, però el seu objectiu principal és clarament comercial.
S’ha acordat establir una
col·laboració entre els dos promotors dels projectes per fer
una base de dades conjunta de
les varietats que engloben els
arborètums.
Durant el mes de setembre es
va realitzar un viatge a Itàlia
amb fructicultors i viveristes de
la comarca, per visitar explotacions i centres d’experimentació que treballen en projectes
similars.
El projecte per l’establiment
d’un arborètum al Parc Agrari
del Baix Llobregat, finançat per
la Unió Europea, s’engloba en
la proposta de planificació territorial sostenible promoguda
des de l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona i
presentada a la Unió Europea
en el marc dels programes LIFE.
Amb l’atorgament l’any 1996
del LIFE per a la realització d’actuacions pilot per a la conservació, millora i promoció econòmica de la zona agrícola del
Parc Agrari del Baix Llobregat i
novament l’any 2001, el Parc
Agrari es consolida com un espai amb un clar caràcter demostratiu a escala europea.
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Viatge tècnic al nord d’Itàlia en el marc
del projecte LIFE “Arborètum de varietats
tradicionals de Can Comas”
Dintre del marc d’aquest projecte LIFE que permet el desenvolupament de l’arborètum
es contemplava la realització
d’un viatge amb tècnics i fruticultors de la comarca per
potenciar l’intercanvi d’experiències i el foment del coneixement de les activitats fructícoles capdavanteres en altres
zones productives, com és el
nord d’Itàlia.
En aquesta línia, els passats
20 a 27 de setembre es va realitzar un viatge tècnic en el
marc del projecte LIFE per visitar explotacions fructícoles de
les zones Alto Adige-Sud Tirol,
Trentino i Emilia Romagna del
nord d’Itàlia. Al viatge hi van
assitir 16 fructicultors de la
comarca, el tècnic de l’Agrupació de defensa vegetal de
fruita del Baix Llobregat, 1 tèc-

nic de la Unió de pagesos, 3
tècnics de l’IRTA i 2 tècnics del
Parc Agrari.

Alto Adige-Sud Tirol
El primer dia del viatge es va
concentrar en la zona del Alto
Adige-Sud Tirol. En aquesta
regió es produeix principalment poma (98% de la superfície), amb una producció que
suposa aproximadament el
25% de la producció total
europea. El 95% d’aquesta es
comercialitza per mitjà de
cooperatives amb un 90% de
producció integrada. Aproximadament en el 3,6% de la
superfície es practica la producció ecològica.
Durant el recorregut per
aquesta zona de producció es
va visitar el Centre d’experi-

Visita a l’estació experimental de Laimburg
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mentació Agrària i Forestal de
Laimburg. Aquest centre té
una existència de més de 25
anys i es dedica a la recerca en
l’àmbit agroforestal. Una de
les línies de recerca en què treballa és la pomologia. Algunes
de les línies d’investigació en
aquest camp són l’estudi de
noves varietats provinents dels
programes de selecció, la
recerca per obtenir material
vegetal sa i d’elevat valor
pomològic, la selecció de
varietats autòctones amb qualitats òptimes i característiques
adaptades a la demanda del
mercat. Es va visitar el mateix
dia una associació de cooperatives, on el gerent va explicar
el funcionament d’aquesta,
així com dues explotacions de
pomera, una de producció
ecològica i una segona de pro-

ducció integrada. La visita es
va realitzar amb productors de
la zona, que van explicar el
maneig que es realitzava en
cada cas, els costos d’explotació i els marges de benefici
que s’obtenien en tots dos
casos.

Trentino i Emilia
Romagna
La segona part del viatge es
va desenvolupar a la zona de
Trentino i Emilia Romagna. El
segon dia es va visitar
l’Estació Experimental a la Vall
di Adige. En aquesta zona, la
poma continua sent el cultiu
fructícola predominant, tot i
que hi ha una tendència creixent a fer més vinya, per la
crisi que pateix el sector de la
poma a la regió. Aquest centre es dedica principalment a
l’assaig de diferents varietats,
tant noves com antigues. Es
va visitar la col·lecció de varietats antigues de l’estació
experimental,
bàsicament
amb varietats de pomera.
Després de visitar l’estació
experimental es va anar a la
Cooperativa Trentino amb el
seu gerent i es va poder
observar tot el procés de
recepció, pes i etiquetatge,
pre-calibratge, conservació en
cambra frigorífica i preparació
del gènere per a la seva
venda. Per finalitzar la jornada, el propietari i productor
de la finca “Maso del Gusto”
(Trento) va acompanyar el
grup a la seva explotació.
Aquest productor es dedica
des de l’any 1981 a la producció biològica, i comercia-
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litza directament poma i pera,
preparats de fruita, fruita seca
i sucs.
El tercer dia es va visitar el
mercat tradicional de Vignola i
l’Associació
italiana
per
l’Agricultura Biològica (AIAB).
Aquesta associació va néixer
l’any 1982 per promoure la
formació, informació i cultura
del biològic, i va comptar amb
l’adhesió del moviment de
consumidors, de l’Administració regional i de les organitzacions de productors. Es va
visitar també el Consorci de
pruna i cirera, cultius predominants d’aquesta zona, i una
explotació de producció ecològica de pruna, cirera i
poma. En aquesta explotació
es conservaven dues varietats
locals de cirerer. Per finalitzar
la jornada es va visitar la
Cooperativa Emilia Frutta,
cooperativa que treballa amb
cirera i pruna com a productes
principals, i en menor importància, amb meló i pera. La
visita a la Cooperativa es va
fer amb el gerent d’aquesta,
qui en va fer una explicació
detallada del funcionament.

Com a aspecte innovador es
va poder veure un nou sistema
de calibratge de fruita, anomenat NEAR.
El quart dia es va visitar la
Cooperativa agrícola Ferrara
Frutta. Aquesta és l’única cooperativa a Ferrara, fruit de la
fusió de 10 petites cooperatives de la zona. La Cooperativa
fa la manipulació i comercialització del gènere que porten
els fructicultors. La producció
principal és la pera, seguida de
la poma, la nectarina i el préssec. Un dels tècnics de la
Cooperativa va guiar la visita a
la Cooperativa i a una explotació fructícola d’albercoc. El
mateix dia es van visitar els
vivers SANZI, on es van poder
veure les darreres novetats en
varietats de fruita. Aquests
vivers disposaven també d’una
col·lecció de varietats locals.
Per finalitzar la jornada es va
visitar una empresa que es
dedica a la comercialització de
poma, pera, cirera i kiwi amb
marca pròpia.
La darrera jornada del viatge
es va visitar el centre d’activitat viverística de Faenza i el

Visita a la cooperativa agrícola Ferrara Frutta

Visita al centre d’activitat viverística de Faenza

Centre experimental de fruiters d’ós d’Imola. El Centre
d’activitat viverística és un
consorci format per viveristes i
productors per promoure i
realitzar, en col·laboració amb
les institucions competents, la
certificació genètico-sanitària
de les espècies amb interès
viverístic. Durant la visita va
acompanyar el grup un tècnic
del centre que va explicar l’esquema de producció de planta
certificada. Es va tenir l’opor-

tunitat de visitar els hivernacles on es realitza el procés de
sanejament i conservació de
varietats. Per finalitzar, es va
visitar el centre de Recerca
Mario Neri, que té com a funció desenvolupar noves varietats i avaluar el seu interès.
La valoració del viatge per
part dels fructicultors que hi
van participar va ser globalment molt positiva. Els aspectes que es van valorar de
major interès van ser l’observació de les varietats amb què
es treballa en aquestes zones,
els diferents models de comercialització de les produccions i
d’organització dels productors, l’aplicació de tècniques
de producció integrada i ecològica i la qualitat de les
infraestructures generals d’algunes explotacions. Com a
punt feble del viatge cal citar
el fet de no poder observar en
la major part dels casos els
arbres amb fruit. També per
part dels tècnics, tant de
l’IRTA, com de l’ADV de fruita,
d’Unió de Pagesos i de
Diputació de Barcelona, es va
valorar molt positivament la
programació del viatge i l’interès del grup de viveristes i
fructicultors per tots els aspectes que es van poder anar
veient al llarg d’aquest.
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Convenis i plans de treball de 2003
amb cooperatives i entitats agràries
Durant el 2003 s’han signat
diversos convenis i plans de
treball amb les cooperatives i
les associacions agràries. Un
dels convenis signats és el que
s’ha establert entre el Consorci
del Parc Agrari i l’Associació
de Productors de Fruita
Dolça de Producció Integrada (APFDPI) del Baix
Llobregat per al projecte d’experimentació d’un programa
de nivell de residu 0 de pesticides en poma durant el 2003.
Aquesta actuació entra dins de
la línia estratègica per promoure la introducció de noves
tècniques agrícoles, especialment d’aquelles respectuoses
amb el medi. L’experimentació
es realitzarà en una parcel·la
en la finca de Can Serra.
L’APFDPI assumirà les despeses
del cultiu, i el Parc, les despeses de l’experimentació (tant el
material com el treball tècnic).
En total aquest ajut suposarà
una despesa de 2.874 euros.

Compra de maquinària
Respecte als plans de treball
aprovats per aquest any 2003,
en primer lloc tenim el que

Dia de la signatura
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desenvolupa el conveni anterior. En aquest pla s’acorden el
conjunt d’inversions i actuacions que s’han de realitzar per
part de l’APFDPI. Aquestes es
resumeixen en dues: la compra
de maquinària (una transpaleta, un polvoritzador, una abonadora centrífuga i una desbrossadora), i l’aportació del
Parc en aquest cas serà de
4.029,25 euros; i l’assessorament tècnic especialitzat en
producció integrada amb un
ajut de 1.675,5 euros.
La Cooperativa Agrícola
Santboiana i el Parc han acordat desenvolupar un pla de
treball que contempla dues
inversions. Per una banda, la
compra de maquinària (un
tractor petit de segona mà i un
polvoritzador), d’eines (una
estripadora, una ensocadora
de plantar enciams, una arada
i tres hidràulics per acoblar al
tractor) i la instal·lació d’una
petita cambra frigorífica per
l’agrobotiga. La subvenció del
Consorci serà de 14.372
euros, davant d’un pressupost
de 33.344,2 euros. D’altra
banda, també s’ha aprovat la
compra del material informà-

tic: dos ordinadors, un programa de facturació, una impressora de tiquets i una impressora làser. Per a un pressupost de
5.051,8 euros, el Parc n’assumirà 3.000.
En el pla de treball aprovat
per a la Cooperativa del
Sindicat Agrícola de Sant
Feliu destaca la compra d’un
ordinador i un programa de
gestió i comptabilitat per un
valor de 2.500 euros (dels
quals el Parc se’n fa càrrec de
1.508). Així com també el Parc
cobreix 630 dels 900 euros de
la formació de treballadors per
a la venda de productes fitosanitaris.
Les actuacions previstes a
la Cooperativa Agrària de
Santa Coloma de Cervelló
són: la compra de maquinària
(fresadora d’interlínia, abonadora cònica i desbrossadora)
per valor de 16.779 euros (dels
quals el Parc n’assumirà
7.232,5) i la instal·lació d’una
tanca perimetral al magatzem
de la Cooperativa Agrícola
COOPTOR a Torrelles per
valor de 4.495,81 euros (el
Parc se’n farà càrrec de
1.937,85).

Amb la Cooperativa agrícola de Sant Vicenç dels
Horts s’ha acordat realitzar un
seguit d’inversions: instal·lació
d’una cambra frigorífica (subvencionada pel Parc en 12.000
euros sobre un pressupost
total de 13.920) i la construcció d’una coberta al pati central de la cooperativa, inclosa
la instal·lació elèctrica (per
valor de 18.398,76 euros, dels
quals el Parc n’aporta
7.930,72).

Convenis amb
entitats agràries
Els darrers tres plans de treball
s’han signat amb entitats agràries de pagesos i avicultors. El
primer amb l’Associació de
Pagesos del Papiol. Aquest
preveu la compra de maquinària (un remolc per escampar
fems i dos polvoritzadors de
200 litres) per valor de 9.860
euros (dels quals el Parc n’assumirà 4.250). També participarà el Parc en l’organització
de la festa de la cirera del
Papiol amb 6.000 euros d’un
total de 9.942 que costarà
l’esdeveniment. L’altra Associació de Pagesos és la de
Cal Roc. Amb aquesta s’ha
acordat subvencionar amb
9.000 euros (sobre un pressupost de 20.880) la neteja de
desguassos de l’entorn de la
Finca Cal Roc fins el canal de la
Bunyola i l’arranjament de les
vàlvules que impedeixen l’entrada d’aigua de mar. I per
últim, amb l’Associació de
Criadors de Pollastre de la
raça Prat s’ha acordat la compra de nou material informàtic
per valor de 2.432,75, 1.468
dels quals vindran de part del
Parc.
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Serveis als pagesos que s’ofereixen des de cooperatives i associacions en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc Agrari col·labora amb Cooperatives i Associacions Agràries, que ofereixen diversos serveis als pagesos. L’oferta dels serveis que s’ofereix des d’aquestes entitats i els telèfons de contacte són els que es presenten a continuació. Aquesta oferta resta sotmesa a les condicions d’ús que s’apliquin en cada cas:

Coop. Agrícola Sant Vicenç dels Horts

Servei
Punt de subministrament de gasoil A i B
Servei de recollida de plàstics d’hivernacle
Servei de recollida d’olis residuals de maquinària agrícola
Servei de fresatge, punxonament, llaurada, estripada,
ensolcatge i embancament i sembra de patates
Màquina de tallar patates
Tractaments fitosanitaris
Escampador de fems
Adobadora centrífuga
Punt de venda

Coop. Eurohorta

Normalització de productes hortofructícoles

Entitat
Coop. Agrària Santboiana

Coop. Sindicat Agrícola de Sant Feliu de Llobregat Punt de venda
Adobadora cònica
Coop. Agrària de Sta. Coloma de Cervelló
Fresadora d’interlínia
Desbrossadora
Toro
Tractor
Mutlifresa
Trasplantadora
Carretó elevador
Coop. Agrícola del Prat
Bàscula
Associació de productors de fruita dolça integrada Sensors watermark
Descarregadora de palets per a classificadora de fruita
Microscopi binocular
Carretó elevador tipus AUSA
Carretons per a collita
Portapalets
Polvoritzador
Adobadora centrífuga
Desbrossadora
Triturador de llenya
Associació de pagesos del Papiol
Subsolador
Ensucadora
2 polvoritzadors de 200 litres
Remolc escampador de fems (pendent)

Adreça i telèfon
Pont les Salines, Sant Boi de
Llobregat.
Tel.: 93 654 51 30

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 59-61
Tel.: 93 656 00 58
Camí riera de les Parets s/n; Gavà
Tel.: 93 633 30 38
c/Passeig Nadal, 28
C/Jaume Pau,3
Tel.: 93 335 29 67

c/les Moreres, 57-59
Tel.: 93 370 88 77
c/Baltassar d’Espanya, 57
Sant Joan Despí

Avda. Generalitat de Catalunya, 29
Tel.:

Desestimat el recurs interposat per l’Institut Agrícola Català
de Sant Isidre contra la constitució del Consorci del Parc Agrari
L’any 1998, L’Institut Agrícola
Català de Sant Isidre (IACSI) va
presentar recurs contenciósadministratiu contra el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i
la Diputació de Barcelona, per
l’acord adoptat el 24 de març
de 1998 pel Ple del Consell
Comarcal, pel qual s’aprovava
definitivament la constitució
del Parc Agrari del Baix
Llobregat i els seus estatuts.
IACSI pretenia l’anul·lació
de l’acord, considerant que

s’havia infringit el procediment legalment establert,
que hi havia falta de motivació i arbitrarietat, que es produïa il·legalitat en la constitució del Consorci, que hi
havia incompetència i desviació de poder, que faltava
habilitació i delegació dels
municipis per complir alguns
punt recollits en els estatuts,
que s’excedien els límits de
discrecionalitat, que s’afectava el dret a la propietat i que

es vulneraven altres drets
constitucionals.
El vint-i-dos de novembre
de 2002, es va fer pública la
sentència de la Secció
Cinquena de la sala del
Contenciós-Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en què es desestimava el recurs interposat
per IACSI.
En l’apartat de fonaments de dret del document
de sentència, la sala rebat un

per un els arguments presentats per IACSI, no apreciant cap motiu per acceptar-los i concloent que tot el
procés de constitució del
Consorci del Parc Agrari i l’aprovació dels seus estatuts
s’ha fet ajustat a dret i sense
vulnerar cap principi jurídic.
El tribunal acaba dictant sentència desestimant el recurs
interposat per l’Institut
Agrícola Català de Sant
Isidre.
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Millora de les infraestructures
i dels serveis generals
del territori, 2002-2003
Durant el darrer any s’han millorat 12 camins

S’ha adjudicat per concurs i
contractat durant l’any 2002
l’empresa STACHYS per dur a
terme “l’execució de les obres
de reparació de les infraestructures del Parc Agrari del Baix
Llobregat, prèvia redacció del
plec de condicions on s’estableixen les estipulacions tècniques de l’execució, així com els
preus de les partides que engloben les actuacions previstes: un
total de 187.638 euros.

Xarxa de camins
Durant l’any 2002 i el que va
del 2003 s’ha dut a terme l’arranjament dels següents camins, seguint criteris de prioritat per mal estat o bé per ser
camins molt transitats i principals de la xarxa básica de
camins del Parc: camí del Pla
d’En Soler i el camí de la riera
de Cervelló a Santa Coloma de
Cervelló; camí dels Horts a Sant
Joan Despí; els camins de
Ferran Puig, de Cal Francès i de
Ca l’Anglada de Sant Boi de
Llobregat; camí del Pi tort de
Viladecans; els camins de Can
Torelló, de la Ponderosa
(Maiola) i de les Marietes de
Gavà, i finalment el camí del Pla
de Colomer del Papiol, camí de
les Parets a Gavà i camí de la
Ribera al Prat i Sant Boi.

Xarxa d’aigua de reg
Un dels temes prioritaris del
Parc Agrari és la gestió de l’aigua de reg, tant pel que fa a la
qualitat, com a la seva distribució i ús. Seguint la línia de treball ja iniciada, aquest any
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s’han dut a terme les següents
actuacions.

Millora del regadiu
Aquest any 2002 s’han iniciat
les feines de programació del
Sistema d’Informació i Gestió
Agro-territorial del Parc Agrari
(SIGAT). Amb aquest programa
s’assoliran com a objectius
generals: la digitalització de
tota la xarxa de drenatge del
Parc Agrari (amb tota la informació recollida en les fitxes de
treball de camp), la vinculació
de la informació cartogràfica a
una base de dades, i l’anàlisi i
gestió d’aquesta xarxa.

Millora de l’eficiència de
la xarxa de reg i de
drenatge
La comunitat de regants del
Rec Vell de Sant Vicenç aprofita
des de l’estiu de l’any 2001 l’aigua de la depuradora de Sant
Feliu per regar la zona agrícola.
El projecte concret, impulsat
des del Parc Agrari, donava
suport tècnic i econòmic per
posar en marxa una estació de
bombament d’aigües tractades
des de l’estació depuradora de
Sant Feliu de Llobregat fins a la
capçalera del Rec Vell de Sant
Vicenç, atesa l’absència d’aigua
que es patia en aquest rec. El
subministrament energètic per
a l’estació de bombeig s’ha
estat realitzant provisionalment
mitjançant un grup electrogen
alimentat amb gasoil.
La Comunitat de regants inicià els tràmits amb el Ministeri
de Foment el mes de febrer

Durant el darrer any s’han millorat 12 camins

del 2002 per tal d’obtenir l’autorització per estendre una
línia elèctrica aèria de baixa
tensió per al subministrament
energètic de l’estació de bombeig. El Parc Agrari va signar
un conveni amb la comunitat
de regants per donar suport a
aquesta iniciativa, amb una
aportació de 12.000 euros en
concepte de despeses per a
la implantació de la nova instal·lació elèctrica.

Establiment de marcs de
treball entre les entitats
gestores de l’aigua de
reg i el Parc Agrari
Aquest any 2002 s’ha signat el
conveni marc de col·laboració
amb la “Comunitat de regants
del canal de la Dreta”, que permet establir una línia de
col·laboració entre el Consorci
del Parc Agrari i la Comunitat
de regants, que haurà de permetre la creació d’un marc de
relació i treball, pel que fa a la
millora de la xarxa de reg i drenatge que s’estén pel territori

del Parc i que configura el regadiu d’aquest espai. Els seus
objectius són la millora i manteniment d’aquesta xarxa. El conveni preveu que el Consorci
aportarà el suport tècnic, econòmic i institucional que es
requereixi.

Control qualitatiu de les
aigües
El programa estàndard d’anàlisis, realitzat per l’empresa
AMBIO fins a final de l’any
2002 i per l’empresa Tecnoambiente a partir de l’any 2003,
es fa per les aigües superficials
sobre 17 punts distribuïts entre
el Canal de la Infanta, Canal de
la Dreta, Corredores del Delta
Occidental i l’EDAR de Sant
Feliu, que proveeix el Rec Vell
de Sant Vicenç dels Horts. Per a
les aigües subterrànies, el control es fa sobre 32 pous situats
entre la vall baixa, municipis de
Molins i Sant Vicenç dels Horts,
i el delta, municipis de Sant Boi
de Llobregat, Viladecans i
Gavà.
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Presentació del
llibre “En Vermelló
i en Llargarut”
El llibre En Vermelló i En
Llargarut va ser presentat el
passat dia 9 de setembre al
Centre de Serveis de Sant Boi
de Llobregat. L’acte estava
emmarcat dins de la presentació general del Programa
pedagògic “L’Ecosistema Agrari”. Van ser convocats tots els
tècnics d’educació i medi
ambient dels 14 municipis que
són dins del Consorci del Parc
Agrari i tots els professors que
han participat en el programa.
Els assistents van rebre la
benvinguda per part del
gerent del Consorci del Parc i
es va procedir a la presentació
de la memòria del programa
per part de la responsable de
SIGEA, empresa gestora del
programa educatiu.
Es van explicar els nous continguts del programa que
donen molta importància a la

producció integrada: per a
aquest reforçament es preveu
la incorporació del conte En
Vermelló i en Llargarut i la realització dels passatemps el dia
de la visita; la realització d’una
activitat pràctica d’observació
de mostres amb organismes
paràsits i de lluita biològica i
incloure una fitxa nova sobre
producció integrada amb
dibuixos de les plagues.

Els autors parlen
del llibre
Judith Arnó, tècnica de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agrària (IRTA), organisme
dependent de la Generalitat,
va aportar dades i material
gràfic per conèixer en la realitat els insectes protagonistes
del llibre. Després, un dels
autors, Pep Quintana, i la

il·lustradora Mònica Doy van
comentar el procés de confecció del conte. El redactor va
confesar que en un primer
moment la proposta li va semblar molt difícil d’assumir per
al públic infantil, tot i que de
seguida va trobar els elements
per aconseguir uns bons

resultats.
Acabada la presentació, els
assistents van anar a Can
Comas de mà del pagès
col·laborador, Josep Pasqual,
que porta l’àmbit demostratiu
del programa pedagògic, i
que els va fer un guiatge per
la vessant més pràctica del
programa d’educació ambiental “L’Ecosistema Agrari”.
El llibre En Vermelló i En
Llargarut serà repartit com a
material de suport en l’apartat
que tracta de l’explotació de
l’espai agrari. Se n’han imprès
3.000 exemplars, dels quals el
Parc n’ha adquirit 2.500 per
distribuir-los en el transcurs
del seu itinerari pedagògic. És
un conte que compta amb
il·lustracions, exercicis i jocs
per a amenitzar-ne la seva lectura al públic infantil. Aquest
conte ha estat editat gràcies a
un conveni entre el Parc
Agrari, l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries i
la Federació d’ADV Selmar del
Maresme, impulsora del llibret.

Acte de presentació del llibre.
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Entrevista amb
la Presidenta del
Consorci del Parc Agrari
El dia 13 d’octubre, en constituir-se el nou consell plenari del
Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, la Sra. Rosa
Boladeras i Serraviñals va ser
elegida presidenta del Consorci. La Sra. Boladeras és
també presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
En aquest número de Notícies
del Parc l’entrevistem per
repassar el moment actual i les
previsions del Parc Agrari.
El Consorci del Parc Agrari
es va constituir el juny de
1998. Després de cinc anys,
quines són les actuacions
més importants que s’han
dut a terme?
S’ha de dir que hi ha actuacions que es noten d’una
manera evident i més o menys
immediata, com ara les obres
de millora de camins i canalitzacions, la neteja d’abocaments incontrolats, o la
implantació del servei de vigilància, un servei que ha estat
molt important.
Altres actuacions es noten
entre curt i mitjà termini. Aquí
hi posaria els acords amb les
cooperatives i entitats agràries, els quals, mitjançant convenis, han permès endegar
projectes de diversos tipus
relacionats amb la producció,
la comercialització o els serveis, així com realitzar unes
obres de millora que eren
necessàries en les seves instal·lacions.
I finalment hi ha actuacions
que fructifiquen en un termini
més llarg. En aquest sentit, l’existència del Parc Agrari és un
missatge que comunica que el
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seu territori ha de ser respectat,
perquè se li reconeixen els seus
valors i la seva potencialitat
agrària, i aviat tindrà un reconeixement urbanístic. Aquestes
reconeixements cal que es
posin en evidència en cada
projecte de nova infraestructura que travessi el territori, però
també dotant el Parc Agrari de
condicions per al seu desenvolupament. Ara penso en aigua
de reg suficient i de prou qualitat, per posar un exemple
que ens ha comportat i encara
comportarà molta feina.
El Pla de Gestió i Desenvolupament s’ha aprovat,
després de passar bastant
temps amb una versió provisional.
Sí, però s’ha volgut que fos
així, i ho dic en positiu. El Pla
de Gestió i Desenvolupament
és com un pla estratègic. Ve a
dir quines són les línies estratègiques, els objectius específics i quins tipus de mesures
cal desenvolupar i com.
Aquest treball es va iniciar
amb el programa LIFE, i a final
de 1998 se’n va publicar i
difondre la versió provisional.
Es van demanar suggeriments
a les entitats agràries, als ajuntaments i altres administracions. Després es va fer una
enquesta qualitativa bastant
àmplia mitjançant entrevistes
amb pagesos. Finalment vam
considerar que calia contrastar
el que s’havia escrit amb l’experiència de l’actuació del
Consorci a ple rendiment.
Això darrer ens ha fet ser
més realistes en alguns punts.
El resultat de tot el procés és

Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals presidenta del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat.

que s’han fet retocs, però no
gaires, la qual cosa vol dir que
estàvem ben encaminats, ja
que durant aquest temps, el
Consorci ha adoptat com a
referència el text provisional.
I ara està a punt d’acabar el
procés d’aprovació del Pla
Especial.
És l’altre instrument de suport
del Parc Agrari, en aquest cas,
urbanístic. Amb aquest Pla
Especial, bàsicament es fixen
els límits. L’àmbit territorial del
Parc Agrari és el del sòl qualificat com a 24 (rústic de valor
agrícola protegit) en el Pla
General Metropolità. Així, el
Parc Agrari esdevé una eina de
desenvolupament d’allò que
ja preveu el planejament urbanístic. El Pla Especial preveu un
altre àmbit operatiu que
inclou espais agraris propers
als 24 que tenen una relació
estreta amb aquests. Aquí
actuarà també el Consorci
mentre no es desenvolupi l’ús
previst en el planejament.
També contempla que en el
termini màxim de sis anys es

redactin plans rectors de
temes específics, com ara
camins, canalitzacions d’aigua, usos urbans, etc., tot i
que seria bo tenir-ho abans.
Tenir el Pla Especial amb els
límits del Parc Agrari definits és
fonamental per fer respectar el
territori i les activitats agràries
davant de noves implantacions
d’infraestructures i evitar usos
del sòl no compatibles.
L’aprovació del Pla Especial la
tramita el Consell Comarcal del
Baix Llobregat, i és el primer
pla urbanístic que aprova inicialment un Consell Comarcal
des de la vigència de la nova
llei d’urbanisme de Catalunya.
Com veu la implicació del
sector agrari en l’actuació
del Consorci i el desenvolupament del Parc Agrari?
Institucionalment hi ha constituït el Consell Agrari, que és
un òrgan consultiu en què hi
participen representants de les
entitats agràries.
A banda d’això, ja des del
primer moment vam dir que el
desenvolupament de les acti-
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vitats i de les explotacions
agrícoles s’havia de fer amb
els pagesos. No hi ha cap activitat econòmica que es desenvolupi sense els agents econòmics del propi sector.
En el Pla de Gestió i
Desenvolupament es preveu
actuar en els àmbits de la producció, la comercialització i els
serveis agraris de forma concertada amb les entitats agràries, i així ho hem fet amb
aquelles entitats (cooperatives,
associacions diverses, ADV)
que ens han presentat propostes per millorar, per avançar. En
les propostes que hem coincidit a considerar convenients
per al futur, el Consorci s’ha
implicat donant-los suport en
la mesura de les seves possibilitats i de la responsabilitat que
assumeix l’entitat.
Amb el rodatge que ja té el
Parc Agrari, haig de dir que les
propostes d’iniciatives ara ja
comencen a anar en els dos
sentits: de les entitats cap al
Parc i del Parc cap a les entitats, i si ens posem d’acord,
ho tirem endavant.
Fins on arriba aquest
suport?
El Consorci del Parc Agrari no
és un empresari ni n’ha de fer,

això correspon als pagesos i a
les cooperatives, que són els
que han d’assumir els riscos
empresarials de la seva activitat, i per això han de gestionar
bé els seus recursos. El
Consorci els pot donar suport,
però no substituir-los en la
gestió empresarial.
Som conscients que el
pagès en pocs anys ha passat
de pensar fonamentalment a
produir el que és tradicional a
la zona, a haver de pensar en
què produir, com fer-ho, a qui
vendre i com, en proporcions
semblants. Això, que forma
part de la gestió empresarial,
és certament difícil que cada
pagès ho resolgui pel seu
compte, tot i que ho pot fer.
Per aquest motiu donem
suport a les cooperatives i
associacions que concentrin
serveis. Aquest és un aspecte
que té prioritat per al Parc
Agrari, ho hem demostrat i en
el futur encara serà més evident.
Recuperant la pregunta, he
de dir que el suport s’adapta a
cada realitat i pot ser institucional, tècnic o econòmic. Tenim
convenis amb la gran majoria
de cooperatives, amb associacions diverses i amb les ADV.
Vull fer notar el cas de les ADV,

el suport que se’ls dóna té un
caràcter estratègic, ja que són
font de produccions de qualitat, de millora mediambiental i
d’innovació del sector agrari,
objectius que també té el
Consorci del Parc Agrari.
S’han millorat i s’estan
millorant infraestructures
pròpiament agràries, però
les grans infraestructures,
com ara autopistes, AVE o
gasoductes segueixen implantant-se en el territori
del Parc.
Hi ha infraestructures d’aquestes que són necessàries
per al conjunt de la població i
del territori, i algunes possiblement acabin afectant una part
del Parc Agrari. Ara bé, el Parc
Agrari és un fet que revalora
l’espai agrari com a tal, i per
tant, condiciona el pas pel seu
territori, de manera que la
nova infraestructura sigui més
respectuosa amb els valors
d’aquest.
El cas de l’AVE és significatiu. Entra al Parc pel Papiol i el
travessa de dalt a baix.
L’existència del Parc Agrari ha
estat argument perquè en
alguns trams de major impacte respecti més l’espai agrari,
amb el corresponent sobrecost econòmic, tot i que en
alguns trams no estem satisfets de la manera que passa i
encara hi ha incerteses.
El Parc Agrari no és una
zona
agrícola
corrent.
Aquesta diferència ha de tenir
un cost afegit perquè la
infraestructura que hagi de
passar ho faci amb el menor
impacte possible en tots els
sentits.
Entre tantes infraestructures, pot haver-hi una agricultura de futur?
L’espai agrari té un paper en
l’equilibri i la qualitat ambiental del territori, i per tant, té
un caràcter estratègic. Si el

planejament urbanístic preveu
unes zones agrícoles, s’han de
donar les condicions perquè
s’hi pugui fer una agricultura
viable. Però no hi haurà una
agricultura de futur si no està
associada a la qualitat del
territori des d’un punt de vista
ambiental, paisatgístic, de serveis, d’infraestructures rurals,
etc. Com ja he dit abans, el
Parc Agrari és un instrument
per fer-ho possible.
L’agricultura periurbana és
un tema del qual es parla
molt sovint en altres
entorns urbans. Què creu
que pot aportar el Parc
Agrari del Baix Llobregat
amb la seva experiència?
Aquí hem tingut visites de
diversos països i de ciutats
espanyoles per conèixer què
fem, i nosaltres ens hem interessat pel que fan en altres
llocs. He de dir que a hores
d’ara el Parc Agrari és una de
les experiències més avançades en el tractament de l’espai
agrari periurbà, i és ja una
referència a escala europea,
tot i que fa relativament pocs
anys que hem començat.
No hi ha un model únic a
seguir, cada realitat periurbana és diferent, té el seus propis condicionants i les possibilitats de fer unes coses o unes
altres. El model s’ha de fer a
mida, sent originals, agafant
una idea d’aquí i una altra d’allà. Ha de ser fet a mida.
Als que vénen d’altres zones
els diem que si endeguen alguna iniciativa han de tenir la
voluntat política i disposar de
recursos per desenvolupar el
seu projecte, allò que diguin
que volen fer. Quan aquesta
coherència es constata a la
pràctica, s’obté credibilitat i es
generen
dinàmiques
de
col·laboració amb el sector
agrari i les administracions,
cosa que acaba donant el seu
fruit.

15

notícies

del Parc Agrari del Baix Llobregat

Al·legacions i recursos
a diferents projectes d’infraestructures
Al·legacions a la
connexió entre
l’autopista C-32 i el
Cinturó Litoral
El Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat va comparèixer
en el tràmit d’informació
pública de l’estudi informatiu
de la connexió entre l’autopista C-32 i el Cinturó Litoral en
passar pel pont de Sant Boi.
Les al.legacions es van centrar en la necessitat de reposar
els camins i els canals de reg
d’acord amb un nou redisseny
de les seves xarxes, per tal de
millorar-ne la connectivitat.
En el cas dels camins és molt
important disposar d’un accés
adequat a la zona agrícola des

de Sant Boi, a fi que els vehicles lents no s’interfereixin
amb el trànsit que va o ve de
l’autopista normalment a velocitat alta. En el mateix sentit es
van fer observacions fins a l’accés a la zona agrícola des del
polígon Manso Mateu al Prat.
L’altra petició destacada és
la construcció d’un vial d’ús
agrícola que connecti directament les zones agrícoles dels
dos costats de l’autopista
entre el Prat i Sant Boi. Per al
Consorci del Parc Agrari
aquesta és una actuació estratègica, ja que d’ençà de la
construcció de l’autopista no
es pot passar d’una banda a
l’altra sense travessar vies
urbanes de Sant Boi o el Prat.

Aquesta via faria guanyar
temps i seguretat al trànsit
agrícola, així com milloraria la
interrelació entre les zones
agrícoles.

Al·legacions i recurs als
projectes de construcció
de les instal.lacions del
tractament terciari i de
les conduccions per a
l’aprofitament de
l’efluent de l’estació
depuradora d’aigües
residuals (EDAR) del
Baix Llobregat
El passat dia 22 de maig van
sortir publicats els següents
projectes relacionats amb
l’EDAR del Baix Llobregat:

- Projecte bàsic per a la construcció de les instal.lacions
de tractament terciari de
l’EDAR del Baix Llobregat.
- Projecte constructiu del
bombament i de les conduccions per a la reutilització de
l’efluent de l’EDAR del Baix
Llobregat, als termes municipals del Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Sant
Joan Despí i Cornellà de
Llobregat.
Aquests dos projectes tenen
com a objectiu la reutilització
de l’aigua que surti del tractament terciari de l’estació depuradora per a diversos usos,
entre els quals cal citar l’aportació de 2m3/seg al riu a prop

Tram de camí afectat pel projecte de construcció de les conduccions per l’aprofitament de l’afluent de l’EDAR.
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Camí afectat pel traçat de les canalitzacions de l’EDAR

de la planta potabilitzadora de
sant Joan Despí. Però també es
preveu per al reg agrícola, amb
incorporació de l’aigua depurada al Canal de la Dreta, substituint a llarg termini l’aportació d’aigua del riu.
L’execució de l’obra comportarà una afectació important pel que fa a l’ocupació
temporal de terrenys dins el
territori del Parc Agrari, però
sobretot comportarà una
modificació substancial de la
qualitat de l’aigua emprada
per al reg.
El Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat va presentar
al·legacions a aquests projectes. Tot seguit s’exposa un
resum dels principals continguts:
1) Qualitat agrícola de l’aigua depurada: L’aigua de
reg és un factor fonamental
per a la productivitat dels cultius, per tant s’ha de garantir
la qualitat agrícola d’aquesta.
En els projectes es presenten dades referents a les
característiques sanitàries de
l’aigua, que són adequades

per a aigua de reg, però que
no determinen la qualitat
agrícola d’una aigua destinada al reg agrícola. No es fa
cap tractament, llevat del
sanitari, per generar una
aigua de qualitat agrícola
acceptable.
Amb aquesta informació
manifestament insuficient, no
es pot formular un projecte
d’aportació d’aigües de
l’EDAR per al reg, substituint
les derivades del riu cap al
Canal de la Dreta.
El coneixement que té el
Consorci del Parc Agrari de les
aigües efluents de les EDAR
de la comarca permet intuir
que l’efluent del terciari de
l’EDAR del Baix Llobregat pot
tenir nivells alts o molt alts
d’alguns dels paràmetres que
condicionen la qualitat agrícola. Per tant, si el tractament
terciari no adapta l’aigua per
a l’ús agrícola de la zona, és
de preveure que es produirà
un deteriorament de la qualitat que repercutirà en una disminució de la productivitat
agrícola, cosa que no és
admissible pel Consorci.

2) Afectació al territori del
Parc Agrari: El traçat de la
canonada principal –d’1,6
metres de diàmetre– pel tram
entre el pont de la pota sud i la
derivació cap a la bassa de
regulació que es vol construir a
Sant Boi, transcorre paral·lelament al riu Llobregat per dins
dels camps agrícoles, ocupant
temporalment una franja de
36 metres. A més, s’ocupen
parcel·les properes a l’esmentada franja per serveis de l’obra.
També resulta afectada la
finca de Can Comas, que ha
de ser el centre operatiu del
Parc Agrari. La canonada
passa per on hi ha l’hivernacle, la bassa, el capçal de reg,
la zona d’esbarjo d’escolars i,
a més, amb l’obra s’ocupa el
75% de la superfície de l’arborètum de varietats tradicionals de fruiters del Baix
Llobregat, algunes de les quals
ja només es conserven a Can
Comas. Aquest arborètum
forma part d’un programa de
la Unió Europea.
L’ocupació de terrenys pertanyents a explotacions agríco-

les en plena activitat suposa
una afectació notable a aquestes, no tant pel fet de l’ocupació temporal, com per l’alteració del sòl amb una previsible
compactació, la generació de
problemes de reg mentre durin
les obres, en interceptar
aquestes les entrades de l’aigua del Canal de la Dreta o el
desguàs cap a les pluvials, i la
generació de moltes parcel·les
residuals, restes de les afectades temporalment. D’altra
banda, l’obra comporta la destrucció d’infraestructures de
les finques, així com dels
arbres existents en aquestes.
3) Traçat alternatiu: Per tot
això, es considera que cal trobar una alternativa de traçat
que eviti aquesta afectació.
Tenint en compte que en
altres punts la canonada passa
per dins de la zona de domini
públic hidràulic, i constatada
l’existència d’espai suficient a
la terrassa que hi ha entre el
riu i la mota d’aquest, es considera que l’espai d’aquesta
terrassa pot acollir el traçat
que
comportaria
menys
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Canal de la dreta

impacte i també menys enrenou de l’obra, ja que no caldria treure i guardar la terra
vegetal, no s’haurien d’interceptar infraestructures de serveis, especialment de reg, no
s’haurien de reposar un nombre considerable d’infraestructures de les finques afectades i
no caldria fer ocupacions temporals de finques privades.
L’Agència Catalana de
l’Aigua va aprovar definitivament els projectes en el decurs
dels mesos de setembre i
octubre. En les respostes a les
al.legacions es reconeix la
necessitat de barrejar l’aigua
de l’EDAR amb la del riu perquè tingui una qualitat apropiada. Per això s’haurà de fer
un estudi de com fer-ho mentre s’executen les obres. La
resposta rebutja el traçat per
dins el domini públic hidràulic
pel fet de ser desaconsellable.
El Consorci del Parc Agrari
considera que aquestes respostes són insatisfactòries i
demostren la poca atenció
amb què s’han analitzat les
al.legacions formulades. Per
això va presentar sengles recursos de reposició a l’aprovació
dels projectes del tractament
terciari i de les conduccions.
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PROJECTE
CONSTRUCTIU
DE CANALITZACIÓ
DEL TORRENT FONDO.
FASE I. TRAM:
C-32 – RIERA ROJA
El dia 22 d’abril sortia publicat l’anunci d’informació
pública del projecte constructiu de canalització del Torrent
fondo I. Tram: C-32 – Riera
Roja, promogut per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Aquest projecte sorgeix a
partir de la necessitat de
donar solució al drenatge
d’un sector de Viladecans,
especialment al pla parcial
del Parc d’Activitats, previst
entre el casc urbà i l’autopista C-32. D’una conca de 112
ha, 50 s’urbanitzarien a curt
termini. Això fa que s’hagi de
preveure drenar cap a la
canalització
del
Torrent
Fondo el vessament d’aigües
pluvials que fins ara era
absorbit en part pel sòl agrari.
El projecte preveu la canalització del Torrent Fondo i la
formació d’una bassa de
laminació-recàrrega. El projecte ubica la bassa de laminació en sòl no urbanitzable
clau 24 del Pla General

metropolità (rústic protegit
de valor agrícola) i dins del
límit del Pla Especial de
Protecció i Millora del Parc
Agrari del Baix Llobregat, en
els terrenys coneguts com la
zona dels Feixassos compresos en el triangle que formen
la línia del FFCC BarcelonaValència, l’Autopista C-32 i la
carretera
del
Prat
de
Llobregat.
La superfície de la bassa és
d’unes 2 hectàrees. A partir
de la bassa es construiria un
canal, paral·lel a la via del
tren fins a la riera Roja, de 3
metres de base, 2,6 m d’alçada i 11,4 m d’amplada total
en la coronació.
El Consorci del Parc Agrari
va comparèixer davant de
l’ACA com a part interessada
en l’expedient, i posteriorment va presentar al.legacions al projecte, les quals es
poden agrupar en tres grans
blocs.
Les primeres fan referència
a aspectes més genèrics, però
no per això menys importants, com el fet que es tracta de l’ocupació de 49.184
m 2 del territori del Parc
Agrari per implantar una
infraestructura aliena a
aquest, que no li dóna cap
servei, ni aporta cap tipus de
compensació al conjunt del
Parc Agrari ni a la zona agrícola que rebrà l’impacte; o
que l’actuació es justifica per
solucionar el desguàs de
nous polígons que s’han
d’urbanitzar, traslladant les
infraestructures necessàries
per al desguàs a una altra
zona que les ha d’assumir
sense cap compensació, i a
més promogudes i finançades per un organisme públic i
no pels promotors del projecte urbanístic.
D’altra banda, en aquest
primer bloc s’insistia que l’actuació afecta el territori del
Parc Agrari, que té aprovat

provisionalment el seu Pla
Especial de Protecció i
Millora, i no s’ha produït cap
consulta al Consorci del Parc
Agrari, ni s’ha tingut en
compte aquest en la tramitació del projecte (l’ACA no va
dir res d’aquest projecte en el
període d’al.legacions del Pla
especial).
El segon bloc es centrava
en aspectes de procediment
administratiu i de documentació necessària per a la seva
aprovació. Finalment es constatava que no s’havien estudiat veritables alternatives
que no comportessin l’afectació de la zona agrícola del
Parc Agrari.
El tercer bloc es centrava
en temes més tècnics i constatava que –segons el parer
del Consorci- el projecte presentava greus mancances,
especialment pel que fa a la
zona agrícola. Entre aquestes
mancances s’indicava que el
projecte no preveu les aigües
pluvials i ocasionalment residuals que baixen per la carretera del Prat, no dóna continuïtat a les canalitzacions de
la xarxa bàsica de drenatge
agrícola i, per tant, el drenatge de la zona agrícola situada
al nord del canal de desguàs
no s’assoleix de manera suficient, no ha considerat suficientment la contaminació
que poden aportar a l’aqüífer
les aigües que poden arribar
a accedir a la bassa.
S’arribava a la conclusió
que la nova infraesructura
incrementaria el risc d’inundacions de la zona agrícola,
fent-li perdre possibilitats de
desenvolupament. A més
s’indicava que el projecte no
preveu cap pla de manteniment, el qual és imprescindible per garantir la funcionalitat del sistema i evitar mals
majors a la ja prou afectada
zona agrícola de l’entorn.
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Les ADV del Baix Llobregat
Entrevista a Mariona Pagès, tècnica de l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) d’horta del Baix Llobregat
Defensora del sistema d’ADV,
Pagès assegura que la figura
d’un tècnic ajuda els pagesos
a tenir un correcte seguiment i
control dels seus conreus. El
Parc Agrari del Baix Llobregat
treballa amb un total de tres
ADV, dues d’horta i una de
fruita.
Què és una Agrupació de
Defensa Vegetal?
És un grup de pagesos que
treballa en una mateixa zona i
que decideix unir-se per llogar
un tècnic que els assessori. En
general, aquesta persona és
un enginyer agrònom que fa
un seguiment dels conreus
dels pagesos de l’ADV
Quines són les funcions I
activitats que desenvolupa?
Bàsicament, es creen amb la
idea d’oferir un assessorament davant les plagues i les
malalties que els conreus
pateixen. Alhora, també tracten d’orientar-lo en el moment de l’aplicació dels tractaments. El tècnic analitza els
camps, mira els cultius, les
plagues que hi ha, si el tractament funciona correctament,
etc. A més, si el tècnic descobreix una malaltia que no pot

determinar directament des
del camp, disposa d’un servei
d’anàlisis de laboratoris de la
Generalitat.
Els tècnics de l’ADV també
assessoren els pagesos que
volen augmentar el rendiment dels seus cultius?
A mesura que els pagesos fan
cursos i xerrades, aprenen a
determinar per ells mateixos
els problemes i molts d’ells, en
aquests moments, ja han
adquirit un nivell bastant elevat de coneixements. Així,
s’hauria d’assessorar també
en el tema dels adobs, per
exemple, que és una tema que
interessa molt. Per altra
banda, també els assessorem
quan han de triar una màquina. De fet, l’ADV serveix perquè el pagès tingui una segona opció, alguna persona amb
qui comentar el seguiment
dels seus conreus. Finalment,
els facilitem la comprensió
dels resultats d’unes anàlisis
d’aigües i analítiques de sòls,
que moltes vegades ells no
comprenen.
Pensa que s’ha de potenciar la figura de l’ADV en el
territori català?

Mariona Pagès, tècnica de l’ADV Baix Llobregat

Sí, perquè per a un pagès és
molt car pagar tot sol un tècnic, per contra, si es lloga en
grup, és molt més econòmic.
Per tal que una Agrupació de
Defensa Vegetal funcioni bé,
hauria d’estar integrada per
20 socis. En el cas de l’ADV
del Baix Llobregat, hi ha 25
agricultors i al Delta, d’altra
banda, l’associació en té uns
20 aproximadament. Hi ha
uns altres cultius que no
demanen tant seguiment,
però l’horta és molt intensiva
i hi ha treball tot l’any.
Després de quatre anys
treballant al Parc Agrari,
com pensa que els pagesos valoren l’assessorament de les ADV?
Els pagesos ho valoren positivament perquè sense aquest
ajut molts d’ells es troben perduts, ja que els seus treballadors cullen, ells s’ocupen de la
gestió, del transport, les vendes i molt sovint no es poden
dedicar completament al
seguiment dels cultius de
forma detinguda. Les ADV són
un ajut per als pagesos.
Quin pes ha de tenir un
parc agrari en l’agricultura
catalana?
En primer lloc, és una figura
que s’hauria de potenciar
perquè a Catalunya, l’agricultura està molt concentrada en determinades zones.
L’avantatge dels parcs agraris
és que ajuden a protegir un
conjunt determinat de conreus i a defensar-se contra
diferents tipus de pressions.
Catalunya no és molt gran i
està molt sotmesa al creixement urbà i els parcs agraris,
en aquest cas, protegeixen la
zona de conreus.

Convenis i plans
de treball
amb les ADV
Durant el mes de maig de
2003 s’han signat un total de
4 convenis de col·laboració
amb les ADV de l’àmbit del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
El primer va ser signat entre
el Parc i l’ADV de Fruita del
Baix Llobregat per al suport
de les seves activitats, establint un marc de col·laboració
entre totes dues entitats.
L’objecte d’aquest conveni és
promoure la introducció de
noves tècniques agrícoles,
especialment aquelles que
són respectuoses amb el
medi. L’import màxim que
podrà aportar el Consorci és
de 21.216 euros per any.
També s’estableix, fruit del
conveni, que el personal tècnic de l’ADV realitzarà assessorament tècnic del cultiu de
l’arborètum de Can Comas.
S’han signat dos convenis
amb el mateix objecte amb
l’ADV del Baix Llobregat i la
del delta del riu Llobregat.
Però les aportacions econòmiques són de 17.450 euros
per a l’any 2003 i de 19.175
euros per a l’any 2004 en el
cas de totes dues ADV.
En darrer lloc, hi ha traçat
un pla específic entre el
Consorci del Parc i l’ADV del
Baix Llobregat per a l’assaig
de varietats de tomàquet en
hivernacle fred i d’aire lliure
per collir en verd durant l’any
2003. El cultiu de plantes
objecte de l’assaig es realitzarà a la finca de Can Comas,
concretament a l’hivernacle,
en una superfície de 260
metres quadrats per al cultiu
primavera-estiu i a l’aire lliure
en una superfície de 750
metres quadrat. El Consorci
del Parc assumeix les despeses generades pel cultiu.
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Avaluació de les
característiques
de les aigües de reg
del Parc Agrari
Des del mes de febrer de l’any
2000, el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat realitza un seguiment qualitatiu de
les aigües de reg amb l’objectiu
d’avaluar la seva qualitat agrícola i conèixer-ne l’evolució.
Actualment, el programa
estàndard d’anàlisis es fa per
a les aigües superficials
sobre 17 punts distribuïts
entre el Canal de la Infanta,
Canal de la Dreta, Corredores
del Delta Occidental (efluent
de l’EDAR de la Murtra) i
l’EDAR de Sant Feliu de
Llobregat que abasta el Rec
Vell de Sant Vicenç dels Horts;
per a les aigües subterrànies el control es fa sobre 32
pous situats entre la vall
baixa, municipis Sant Vicenç
dels Horts i Molins de Rei i el

delta, municipis de Sant Boi
de Llobregat, Viladecans i
Gavà.
La característica més destacable de les aigües de reg del
Parc Agrari és la seva salinitat,
mesurada a través de la conductivitat elèctrica (CE), que
va relacionada amb la presència de clorurs i sodi.
Aquest paràmetre pot afectar el desenvolupament de les
plantes i en conseqüència el
seu posterior rendiment. El
grau d’afectació però, varia en
funció de la procedència de
l’aigua de reg, del tipus de
textura del sòl i de la sensibilitat del cultiu a la presència de
sals.
Els sòls sorrencs de la zona
del delta permeten un drenatge ràpid de l’aigua, la qual

Presa de mostres

cosa dificulta la retenció de les
sals i les situa a un nivell fora
de la zona de creixement de
les arrels.
En el cas de sòls menys
sorrencs, els valors de conductivitat de l’aigua de reg han de
ser menors per tal que no
repercuteixin negativament en
la producció, o bé cal tenir en
compte dosis de reg de rentat
per tal de mantenir el volum
de sòl, que és explorat per les
arrels, lliure de sals.

Gràfic 1: Comparatiu de la tendència de la salinitat de les aigües superficials
Any 2003

CE (mS)
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2000
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Canal Infanta
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EDARSF

Canal de la Dreta

Corredores (EDAR Murtra)

Com a criteri general es recomana, però, no superar el valor
dels 3.000 mS de valor de CE.

Valoració de les
característiques de les
aigües superficials:
Es realitzen, entre d’altres,
controls mensuals de la CE.
Sobre la base d’aquest paràmetre, les dades recollides fins
ara ens permeten veure la tendència general de la seva evolució a partir de les mitjanes
dels valors obtinguts en els
diferents punts de mostreig
atorgant a les aigües de reg del
Canal de la Dreta la millor qualitat. En concret per a aquest
any 2003, els valors detectats
se situen entre 1000-1500
µS/cm (vegeu gràfic). Per contra, les aigües de reg de pitjor
qualitat pertanyen a les aigües
provinents de l’efluent de
l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat situant-se per a l’any 2003
els valors obtinguts entre 20003500 µS/cm (vegeu gràfic),
existint, però, força variabilitat
en els resultats.
Podem destacar que durant
els mesos d’estiu, coincidint a
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Taula 1: Qualitat agrícola de les aigües superficials – Any 2002
Canal de la Dreta

EDAR Murtra

Conductivitat elèctrica

Mitjana

Clorurs

Mitjana

Sulfats

Corredores delta occ.

Canal de la Infanta

EDAR Sant Feliu

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mitjana/dolenta*

Mitjana

Mitjana/dolenta

Mitjana

Mitjana

Bona

Bona

Bona/mitjana

Bona/mitjana

Bona

Sodi

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Bor

Mitjana/bona

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Mitjana

Bona

Bona

Mitjana/bona

Mitjana

Mitjana

TAS ajustat

*La doble avaluació indica que hi ha dades de les dues qualitats en dates diferents

tots els sistemes, s’han recollit
els valors més elevats de salinitat de les aigües, molt probablement per la baixa pluviometria enregistrada que ha afavorit la concentració de les sals.
Això és degut al fet que la
salinitat de les aigües superficials varia en funció de la del
riu, i la d’aquest, en funció del
règim de pluges de la seva
conca.
Per altra banda s’ha pogut
comprovar, a partir de la comparació de les dades dels
darrers tres anys de què disposem, que els valors més baixos
es donen durant al mes d’agost coincidint amb les vacances i amb l’aturada de l’activitat industrial.

GRÀFIC 2: VALORS DE SALINITAT A LES AIGÜES SUBTERRÀNIES – 1er SEMESTRE 2003
CE (mS)
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Amb aquest increment de pous
per mostrejar es volia conèixer
l’abast de la zona afectada
amb la intenció de plantejar-se
en un futur la possibilitat d’abastament d’aquests camps

MOLINS DE REI

SANT BOI

SANT VICENÇ

amb aigua de l’EDAR de la
Murtra, de salinitat més baixa.
Al gràfic següent es pot
veure de manera global quins
han estat els resultats puntuals obtinguts pel que fa a

VILADECANS

nivell de salinitat detectada
dins el primer control de l’any
2003, realitzat el mes de
març, on s’han classificat els
pous mostrejats per municipis.

Valoració de les
característiques de les
aigües subterrànies:
Els controls realitzats sobre els
pous es fan semestralment. El
mostreig es realitza tant en
pous superficials com en profunds.
La situació és força estable i
tot i que hi ha hagut alguna
millora, la zona més problemàtica continua essent la de
Gavà, pròxima a Castelldefels.
L’any 2001 es varen incorporar al programa de mostreig
estàndard 14 nous pous del
municipi de Gavà. Aquesta iniciativa es va prendre ja que
s’havia detectat durant l’any
anterior una zona amb resultats de salinitat més elevats.
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Treballs tècnics
CONTROL DEL NEMATODE MELOIDOGYNE
EN TOMAQUERA
Mitjançant un Conveni de
Col·laboració entre el Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat i el Consorci de l’Escola
Industrial de Barcelona (que
inclou l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona), es van
realitzar entre l’any 2000 i el
2002 diversos treballs d’experimentació a la finca Can
Comas.
Aquests treballs van consistir, d’una banda, a estudiar el
desenvolupament i evolució de
les densitats de població del
nematode en cultius hortícoles, i d’altra banda, a determinar la incidència de males herbes en cultius hortícoles.
Durant el mes d’abril de 2002,
es va incloure un nou treball

amb l’objectiu de determinar
la capacitat de control de la
mosca blanca mitjançant
fongs entomopatògens en cultiu de tomaquera en hivernacle.
El primer objectiu era
determinar l’evolució de les
densitats de població del
nematode en la rotació tomàquet-enciam en relació amb la
temperatura del sòl, així com
l’efecte sobre la producció d’aquests cultius a curt i llarg termini. Les densitats de població
de nematode durant el període d’estudi foren baixes en
general, i se n’observà més
efecte en el cas de l’enciam.
El segon objectiu consistia
a estudiar el comportament

Hivernacle on es fa l’experiment

temporal i espacial de les
poblacions de males herbes en
una parcel·la a l’aire lliure, tant
en absència de mesures de
control, com de resposta a les
pràctiques de control habituals
a la zona. Així mateix, es va
estudiar la interacció entre el
nematode i les males herbes.
El tercer objectiu era avaluar la capacitat de control de

la mosca blanca mitjançant
fongs entomopatògens en cultiu de tomaquera en hivernacle
comparant diversos mètodes:
tractament químic, tractament
biològic i un control sense tractar. Els tractaments biològics
en què es va experimentar l’efecte del fong per controlar la
mosca blanca van donar uns
resultats positius.

sió: primer van eclosionar els
ous situats a la Ribera, després
la zona del Prat i per últim les
zones de Sant Boi i Viladecans.
L'eclosió va començar a mitjan
desembre i va ser bastant progressiva.
El mostreig de l'any 2002
no va donar cap zona diferenciada de les altres. Van eclosionar independentment de la
zona i seguint dos models diferents d’evolució: un model
amb una eclosió més dispersa
en el temps i un altre model
que passava d’eclosions del
20-30% a més del 80% en
una setmana.
Si comparem les dues campanyes, podem observar que
hi ha el mateix ordre d’inici de
les eclosions entre els camps:
sempre comencen a la zona
més propera al riu i avancen en
direcció a Viladecans.

Assaig de diferents
tractaments.
L’assaig de diferents tractaments també es va realitzar
durant dues campanyes seguides (2001 i 2002). Es varen
buscar dos camps comercials
per a cada campanya, amb
carxoferes de segon any com
a mínim, i en les que s’hi
haguessin trobat ous del lepidòpter.
Durant les dues campanyes
es van realitzar assajos per
comparar tres tipus diferents
de maneig:

CONTROL DEL RIQUER DE LA CARXOFA
En el marc d’un Pla de Treball
Específic establert entre les
ADV Delta del Llobregat i Baix
Llobregat i el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, s’ha
realitzat l’experimentació del
control del riquer de la carxofa
(Gortina xanthenes).
En primer lloc, s’ha fet un
seguiment de l’evolució en el
temps de l’eclosió dels ous de
riquer des del moment de la
posta, per tal de determinar l’inici de l’eclosió dels ous i
conèixer la distribució temporal de les eclosions, i alhora
conèixer la relació de les condicions ambientals amb el calendari i intensitat de les eclosions.
En segon lloc, s’ha dut a
terme un assaig de diferents
tractaments per tal de contrastar l’eficàcia del moment d’inici dels tractaments insectici-
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des, en funció de l’inici d’eclosió dels ous del lepidòpter i el
seu efecte sobre la producció.
Seguiment d’eclosions
d’ous de riquer.
El seguiment de l’evolució de
l’eclosió dels ous s’ha realitzat
durant dues campanyes seguides (desembre 2000-març
2001, i desembre 2001-març
2002). Per dur-lo a terme, es
va dividir la comarca en quatre
zones productores de carxofa:
Viladecans, la Ribera, el Prat de
Llobregat sud i St. Boi-Marina.
El seguiment dels diversos
camps es va fer amb una freqüència setmanal, i en cada
recompte s’apuntaven el nombre d’ous eclosionats, el ous
no eclosionats i els depredats.
El mostreig fet l'any 2001
donava com a resultats tres
zones diferenciades per eclo-

Maneig 1: Parcel·les on es van
realitzar tractaments indiscriminats, que corresponen als que
la majoria d’agricultors realitzen, quinzenals a partir de mig
desembre.
Maneig 2: Parcel·les on es van
realitzar tractaments a partir
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del moment de l’eclosió del
20% d’ous en la zona.
Maneig 3: Parcel·les testimoni
on no s’hi va fer cap tipus de
tractament insecticida.
El resultat va ser que no hi
havia diferències significatives
entre els dos tractaments realitzats. Per tant, econòmicament
és més rendible fer tractaments
en funció del percentatge
d’ous eclosionats, que fer trac-

taments indiscriminadament, ja
que l'eficiència és la mateixa i,
d’altra banda, suposa un estalvi
en els tractaments realitzats.
La majoria de productes
utilitzats en els tractaments del
riquer només són eficaços
quan l'eruga no ha entrat a
dins la soca. El temps entre l'eclosió de l'ou i l'entrada a la
planta és molt curt i és per això
que el seu seguiment és molt
important.

Els tractaments realitzats
un cop han eclosionat tots
els ous i les erugues han
entrat dins la planta són
ineficaços.
Amb aquest assaig es
comença a perfilar una estratègia per combatre el riquer, a
partir del coneixement del
moment de l’eclosió dels ous
per tal de fer només els tractaments necessaris i en el
moment oportú.
xarxa

Edició definitiva del Pla de Gestió
i Desenvolupament del Parc Agrari del
Baix Llobregat
El Consell Plenari va aprovar, el 5 de juny
de 2002, la redacció definitiva del Pla de
Gestió i Desenvolupament [PGD] del Parc
Agrari del Baix Llobregat. Aquest pla
s’havia aprovat provisionalment el 1998.
El document té com a objectiu establir les
bases 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.
El document s’estructura sobre la base
d’un objectiu general, unes línies estratègiques i uns objectius específics, que es
concreten en unes mesures d’actuació.
Les línies estratègiques són:

1 Assolir l’eficiència de les infraestructures i els serveis generals del territori
agrari.
2 Promoure sistemes de producció i
comercialització que afavoreixin l’increment de les rendes generades per les
explotacions agràries.
3 Fomentar la implantació de serveis i la
modernització de les explotacions agràries per millorar-ne la viabilitat.
4 Aconseguir un espai de qualitat integrat en el territori i en harmonia amb el
medi natural.
5 Consolidar i donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del Parc Agrari
sense interferències amb l’activitat
agrària.
El PGD té com a finalitat primordial consolidar l’espai agrari i millorar les rendes
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de les empreses agràries. A més, és en el
document, fruit d’un acord institucional
entre els membres del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, on s’estableix el
marc general de les actuacions que ha de
dur a terme el consorci.
L’edició definitiva del Pla de Gestió es
difondrà entre tots els agents vinculats i
interessats en el Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Jornada de portes obertes del Departament d’Arboricultura Mediterrània al Mas Bové
El passat 8 de maig l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va
organitzar en el seu centre del Mas Bové, al
terme municipal de Constantí, la 1era jornada de Portes Obertes del Departament
d’Arboricultura Mediterrània (DAM).
Aquest centre està especialitzat en els
cultius fruiters que tenen importància
socioeconòmica a la zona on es troba, com
són l’ametller, l’avellaner, el garrofer i l’olivera, així com d’altres cultius alternatius,

com la noguera, el pistatxer, el caqui, la
figuera i l’albercoquer. El centre allotja 4
bancs espanyols de conservació de recursos
genètics (bancs de germoplasma) de fruita
seca - avellaner, noguer i pistatxer – i de
fruita dessecada – garrofer.
Durant la jornada es van exposar, a productors i tècnics del sector, els darrers avenços tecnològics i les característiques més
interessants de les obtencions varietals per
fer noves plantacions.

Es va donar informació tècnica sobre
les línies d’estudi que s’estan realitzant en
alguns dels cultius: ametller, avellaner,
garrofer, noguer, olivera i pistatxer, i es
van fer visites als camps experimentals i a
les diferents col.leccions de les varietats
de fruiters. A peu de parcel·la, es va parlar sobre el disseny i maneig de les plantacions i sobre aspectes relatius al reg i la
fertilització de l’olivera, fruita seca i fruita
dolça.
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Segona edició
del Consell Agrari
El 28 d’abril es va celebrar la
segona edició del Consell
Agrari, que consolida aquest
òrgan consultiu on s’integren
els sectors socials, professionals, econòmics i entitats privades del sector agrari que
persegueixen finalitats d’interès general que coincideixen
amb les pròpies del Consorci i
que, entre d’altres, tindrà les
funcions d’informació, consulta i assessorament.
La segona sessió, celebrada
el 28 d’abril d’aquest any, va
comptar amb la presència del
seu president, José Luis
Morlanes, i del gerent, Ramon
Terricabras, així com dels tècnics del Parc. En aquesta reunió es va presentar: la
Memòria del 2002 del Parc
Agrari, el projecte de l’arborètum, presentades totes dues
per Sònia Callau; la Memòria
del Servei de Vigilància presentada per Josep Maria Esteve;
els estudis en conveni amb el
Consorci de l’Escola Industrial,
i el pressupost va ser presentat
pel gerent Ramon Terricabras.
L’informe “Parc Agrari 24@”
va ser presentat pel cap de la
secció de gestió del Servei
d’Acció Territorial, Josep
Montasell. Aquest informe, un
document no vinculant i provisional, és fruit d’unes Jornades
de reflexió sobre el futur del
Parc després de l’etapa de consolidació, on van participar
tots els membres de l’equip
tècnic que dediquen bona part
del seu temps a feines de gestió d’aquest espai.
En el torn d’intervencions,
uns pagesos de Gavà i Viladecans van mostrar la seva preocupació per la qualitat de l’aigua de reg. Per finalitzar, es va
realitzar l’entrega del CD que
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recollia tota la informació de
la primera sessió del Consell.

Sessió constitutiva del
Consell Agrari
La sessió constitutiva del Consell Agrari es va dur a terme en
data de 6 de novembre de
2002 a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. En els
estatus del Consorci, aprovats
el 26 de març de 1998, s’inclou
ja entre els òrgans d’aquests la
creació d’un Consell Agrari
(article 8) amb l’objectiu de ser
l’òrgan de participació de tots
els sectors implicats. El mes de
novembre de 2002, el Consell
Plenari del Consorci del Parc
Agrari aprovava el Reglament
d’organització i funcionament
del Consell Agrari. En aquest
reglament es definien les seves
competències i composició i la
periodicitat mínima de la seva
realització, cada sis mesos.
Pel que fa a les funcions del
Consell, aquestes se centren a:
• Rebre informació de les activitats que desenvolupa el
Parc Agrari.
• Expressar la seva opinió i
assessorar respecte als assumptes que la Comissió Executiva o el Ple del Consorci de
Parc Agrari els plantegi, en
especial pel que fa referència
als programes d’actuació i
inversions del Consorci.
• Trametre suggeriments a la
Comissió Executiva o al Ple
del Consorci del Parc dels
assumptes relatius a la gestió del Parc.
• Totes aquelles tasques relacionades amb les funcions
assenyalades en els apartats
anteriors.
En la primera sessió, el
Consell Agrari fou presidit per

Primera edició del Consell Agrari

l’Il·lustríssim Sr. President del
Parc Agrari del Baix Llobregat,
José Luis Morlanes i varen parlar com a tècnics del Consorci,
Josep Montasell i Sònia Callau,
i el gerent del Consorci, el Sr.
Ramon Terricabras, va excusar
la seva presència per problemes
familiars.
A més de la pròpia constitució formal del Consell, amb la
lectura del reglament per part
de la sra. Anna Companys,
aquesta primera sessió va ser
bàsicament informativa de les
diverses tasques que desenvolupa en l’actualitat el Consorci i
de presentació de la documentació de referència del Parc.
Així es va entregar als assitents la Memòria del Consorci
corresponent a l’any 2001, el
Pla d’actuacions del bienni
2002-2003, el Pla de Gestió i
Desenvolupament Agrari del
Parc, el Pla Especial de Protecció
i Millora (aprovat inicialment) i
la Memòria del programa
“L’ecosistema agrari” del curs

2001-2002. Es van tractar amb
caràcter extraordinari les gestions que s’ha realitzat des del
Consorci en relació amb els
aiguats de l’octubre de 2002.
La sessió es va tancar amb
un torn obert de precs i preguntes, on diversos assistents
van felicitar el Consorci i el seu
President per la iniciativa del
Consell Agrari i van agrair el fet
d’haver estat convidats a formar-ne part. Entre les intervencions realitzades, cal remarcar
la demanda d’una especial
atenció al paper de les ADV,
com a canal per a la millora de
la qualitat productiva del Parc,
així com l’oferiment de
col·laboració de la Comunitat
d’usuaris d’aigües del Delta del
riu Llobregat en els estudis
hidrogeològics que es realitzaran des del Consorci. Va aixecar
la sessió el president del
Consorci del Parc Agrari,
agraint la presència dels assistents i convocant-los a la propera reunió.

Membres del Consell Agrari
Els membres del Consell són nomenats pel President a proposta de les diferents entitats i institucions
que el configuren i que representen els diferents sectors vinculats al Parc. La Composició del Consell
és la següent:
• El president del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat
• El gerent del Consorci del Parc
• Un membre de cada cooperativa o entitat
agrària que tingui un conveni marc amb el
Consorci del Parc
• Un membre de cadascuna de les Agrupacions
de Defensa Vegetal i Agrupacions de Defensa
Sanitària, que tinguin fonamentalment la seva
actuació dins de l’àmbit del Parc
• Un membre de l’Escola Superior d’Agricultura
de la UPC
• Tres membres en representació dels
Ajuntaments
• Un membre del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya
• Un membre del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya
• Un membre del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya

• Un membre de la Fundació Territori i Paisatge
• Un membre de les entitats o grups ecologistes
d’àmbit comarcal o supracomarcal
• Un membre de la Institució Catalana d’Estudis
Agraris
• Fins a cinc membres de reconegut prestigi a
proposta de l’Executiva del Consorci del Parc
• Un membre de cada organització professional
agrària d’àmbit nacional amb representació a
la Cambra Provincial de Barcelona
• Un membre de la Federació d’Associacions de
Veïns del Baix Llobregat
• Un membre del Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat
• Un membre de la Comunitat d’Usuaris d’aigües del Delta del Riu Llobregat
• Un equip tècnic format per un tècnic per a
cadascuna de les entitats promotores del Parc
(amb veu però sense vot)
• Qualsevol persona que el mateix Consell consideri convenient per tractar un assumpte
determinat
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Solució als plàstics agrícoles
al Parc Agrari del Baix Llobregat
Els plàstics d’hivernacle i de túnels generen un residu important a les comarques
del Baix Llobregat i del Maresme, problema al qual fins ara no s’havia trobat una
solució. Els plàstics sovint han estat acumulats a les finques, cremats o s’han fet
abocaments incontrolats, amb els consegüents problemes mediambientals. El
maig de 2002, es va signar un conveni
entre la Junta de Residus, adscrita al
Departament de Medi Ambient, la
Cooperativa
Agrària
Santboiana,
l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la
Mancomunitat de l’Alt Maresme, per
subvencionar l’adquisició de màquines
premsadores, una per a cada comarca,
per a la gestió dels plàstics d’hivernacles.
La premsa permet reduir el volum dels
Els punts de recollida de plastics
habilitats han estat:
Per al Baix Llobregat:
Cooperativa Agrària Santboiana
Pont les Salines (Sant Boi de Llobregat)
Tel. 93 654 51 30
Per al Maresme:
Deixalleria de Vilassar de Mar
Polígon Industrial els Garrofers
Camí del Mig, s/n
Tel. 902 42 24 00

plastics, formant bales que facilitaran el
seu transport a la planta de reciclatge. En
aquest sentit hi ha un conveni signat
amb Alfagran, empresa de reciclatge de
plàstics autoritzada en gestió i valoració
de residus amb seu a Múrcia.
Al Baix Llobregat, el servei va entrar en
funcionament a final de setembre. Per a
la promoció del servei, la Junta de Residus
ha editat un díptic “Els plàstics d’hivernacle tenen el seu lloc” i des del Parc Agrari,
en col.laboració amb la Cooperativa
Agraria Santboiana, s’ha elaborat un
seguit de “Normes de funcionament del
servei de recollida de plastics” que recullen els tipus de plastics que s’accepten i
les condicions en què s’han de portar,
entre d’altres.

Jaume Ros, president de la Cooperativa
Santboiana

Recollida de pàstics de coberta d’hivernacles
Una vegada acabada la seva vida útil, els plàstics emprats en les cobertes
d’hivernacles es converteixen en residus i cal tractar-los com a tals

1

Per què cal recollir aquests residus emprats en les cobertes d’hivernacles?
Perquè aquest plàstic es reciclarà i tornarà a ser material útil per fabricar productes. D’aquesta manera, millorarem la gestió mediambiental de les explotacions agrícoles.

2 Quina solució s’ofereix?
La seva recollida selectiva i el premsatge en bales, per facilitar el seu transport
posterior a la planta de reciclatge.

3 Quin tipus de plàstics es recullen?
Els plàstics emprats com a coberta d’hivernacle i túnel (polietilè de baixa densitat
transparent).

4 En quines condicions s’ha de portar?
• No hi ha d’haver barrejats materials estranys com ara fustes, canyes, ferros,
cartons, pedres, restes vegetals, etc.
• El contingut de terres no pot ser superior al 5% en pes.
• Cal seguir les instruccions donades en cada punt de recollida.

5 On es pot portar el plàstic de coberta d’hivernacles?
S’han habilitat punts de recollida on l’agricultor podrà dur les cobertes d’hivernacles de plàstic i on us n’informaran més detalladament.
Premsat dels plàstics
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El Programa d’Educació Ambiental del Parc Agrari
molt ben valorat pels professors de la comarca
S’encarrega bàsicament
dels Cicles Superiors de Primària
El programa pedagògic impulsat pel Parc Agrari del Baix
Llobregat, que se sotmet a un
procés d’avaluació després de
cada sessió, ha obtingut una
mitjana superior a 4,6 punts,
sent la puntuació mínima 1 i
màxima 5. Els resultats són
valorats molt positivament per
SIGEA (Servei d’Investigació i
Gestió per a l’Educació Ambiental), l’associació encarregada de dur a terme el projecte. Aquest Pla Pedagògic
funciona des del curs 20012002 i està promogut i finançat pel Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat. El
programa, amb un cost
d’11.756,34 €, està dedicat a
l’educació ambiental i porta
com a títol “L’Ecosistema
Agrari”. Pretén apropar l’entorn agrari a la població escolar de la nostra comarca.
Durant el present curs
2002-2003 hi han participat
un total de 1.203 alumnes.
Les xifres de participació del
curs 2001/2002 i 2002/2003
són molt similars i se situen
per sobre dels 1.200 durant
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ambdós cursos. Hi han participat un total de 42 centres
escolars, destacant els 10 de
l’Hospitalet i Cornellà. L’Hospitalet aporta el 22% d’alumnes, Cornellà el 21%, Sant
Feliu el 14%, el 13% correspon a Sant Joan Despí i la
resta, un 30%, a pobles com:
Castelldefels, Molins de Rei,
Pallejà, Sant Boi, Sant Vicenç
dels Horts i Viladecans. Per
localitats, Molins de Rei,
Castelldefels o Viladecans han
reduït la seva participació respecte al curs anterior, que s’ha
vist comprensada pels augments de l’Hospitalet, de Sant
Boi o Pallejà. La participació
per nivells educatius correspon en un 96% als Cicles
Superiors de Primària (CSP): el
63% pertanyen a 5è de CSP i
el 33% a 6è de CSP.

El desenvolupament
del programa educatiu
El programa d’educació ambiental “L’Ecosistema Agrari”
realitzat en el curs 2002-2003,
emmarcat dins el projecte

curricular del cicle superior de
primària, té com a punt de
partida l’estudi de l’espai agrícola com a ecosistema, les
seves interrelacions, la utilització per part de l’espècie
humana d’aquest ambient,
així com la problemàtica.
Aquests són els objectius i
continguts de la unitat didàctica: l’espai agrícola i el riu com
a ecosistema, el medi físic, el
relleu, el medi biològic, els
conreus, la xarxa tròfica (productors, consumidors i descomponedors), l’explotació de
l’espai agrari, els hivernacles,
la producció integrada, gestió
de l’espai agrari, el cicle de la
matèria i la dieta equilibrada.
La metodologia emprada va
més enllà de l’observació, i és
fonamentada en el treball en
grup i en l’experimentació, la
participació, el tractament
d’informació i la seva anàlisi,
el debat i la inclusió del joc,
totes elles eines emprades
com a fórmules de fer més
entenedors els conceptes tractats.

Amb aquest programa
també es volen difondre una
sèrie de valors com: el treball
en grup i la participació activa,
el respecte pels costums i formes de vida dels pobladors
rurals, el respecte cap als
camps de conreu i l’entorn
natural i la sensibilització vers
la influència de l’activitat
humana en l’entorn.

Procés d’avaluació
Durant la realització de l’activitat al centre escolar, s’entrega
al professor un full de valoració
en el qual es reflectirà l’opinió
del docent sobre els diversos
aspectes de l’activitat, i l’opinió
de l’educador ambiental.

Valoració del professorat
Diversos són els temes tractats
en aquesta avaluació: l’adequació curricular, continguts i
objectius; la documentació i el
material didàctic; els professionals que han realitzat l’activitat o la informació prèvia
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rebuda. Dins de cadascún
tenim diversos paràmetres:
Sobre l’Adequació Curricular,
Continguts i Objectius: l’adequació dels objectius al nivell
educatiu, la metodologia seguida i la durada de l’activitat.
Sobre la documentació i
material didàtic: l’adequació
als temes tractats i a la informació rebuda, així com la qualitat de la presentació del
material.
Sobre els professionals que
han realitzat l’activitat: la claretat expositiva, el domini del
tema i l’adequació del contingut respecte del grup; la interacció amb el grup i la preparació didàctica.
Sobre la informació prèvia
rebuda: la informació prèvia
sobre el contingut de l’activitat; el desenvolupament del
procés d’inscripció, recepció…; la informació sobre el
calendari, l’horari, el lloc… i
l’atenció rebuda.
La mitjana de la valoració
dels professors dels centres ha
estat molt positiva, de 4,6
punts sobre una puntuació
mínima d’1 i màxima de 5.
Aquestes són algunes de les
valoracions dels professors
fetes als fulls: “Tenint en
compte que els nens no tenen
relació amb el camp, és molt
útil aquesta sortida. És una
activitat molt funcional i pràctica” o bé “Valoro molt positivament que hagin pogut rebre
informació del pagès i que
hagin treballat en el camp”.

La valoració dels
educadors ambientals
Aquesta s’ha realitzat a partir
de les opinions dels educadors
ambientals, reflectides en els
fulls de valoració, i del seu
intercanvi amb la Cap d’educadors de Associació SIGEA, i
ha estat la següent:
L’entorn de Can Comas és el
marc idoni per realitzar l’acti-

vitat de “l’Ecosistema Agrari”.
El funcionament de l’activitat ha estat bo o molt bo.
Valoren positivament el desdoblament del grup classe i la
reducció dels grups, ja que
permet un tracte més individualitzat dels alumnes.
Hi ha hagut un alt nivell de
participació de mestres i alumnes.
La majoria dels mestres han
pogut descobrir l’agricultura
del delta i de la vall baixa, i
han col·laborat amb les explicacions, motivant els nens al
llarg de tota la sortida.
Valoren molt positivament
la participació del pagés
col·laborador en el programa
per la seva aportació pràctica.

Propostes de millora
Les deficiències trobades es
refereixen a la manca de serveis (subministrament d’aigua
potable, WC, i farmaciola fixa)
a Can Comas, pel fet que
encara no s’havien acabat les
obres de la masia. Tot i que
també hi ha hagut problemes
pel retard en la recepció del
material i el que els professors
consideren poc temps per preparar la sortida amb els alum-

nes. Tot i que la valoració
general és molt positiva,
desde SIGEA es proposen les
següents actuacions de millora:
• Finalitzar les obres d’adequació del recinte.
• Revisió dels continguts
pedagògics per adaptar-los
a la nova situació dels espais
que es treballen (nova zona
d’horta, arborètum, recuperació del riu Llobregat).
• Revisió del format i expressió de les fitxes de l’alumne

per oferir una visió més
clara i entenedora.
• Introduir a la fase prèvia el
conte En Vermelló i en
Llargarut. Realitzar una
activitat pràctica d’observació de mostres amb organismes paràsits i de lluita biològica, dintre de l’apartat de
la Producció integrada.
• Incloure una fitxa nova
sobre producció integrada
amb dibuixos de les plagues.

Difusió
Des del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat s’ha
realitzat la difusió de les activitats que conformen el
programa educatiu a través de l’edició d’un tríptic
divulgatiu. Des de l’Associació SIGEA s’ha realitzat la
promoció de les activitats a través d’actes de presentació en els Centres de Recursos Pedagògics de la comarca, visites i contactes telefònics amb els responsables
dels centres educatius públics i privats de la comarca
del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.
La central de comandes de l’Associació SIGEA ha contactat amb els responsables dels centres escolars inscrits per tal de concertar la data, horari i detalls de l’activitat. A partir d’aquest moment i amb una antelació
mínima de 30 dies sobre la data de realització de l’activitat, s’ha enviat per correu el dossier del professor i
de l’alumne.
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Constitució del nou Consell Plenari
del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
El proppassat 13 d’octubre va
tenir lloc la constitució del nou
Consell Plenari i de la nova
Comissió Executiva, òrgans de
govern, administració i participació del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, després de les eleccions municipals
del passat mes de Juny.
Consell Plenari
El Consell Plenari és l’òrgan
suprem de deliberació i decisió
del Consorci i la seva composició està definida per tres membres de la Diputació de
Barcelona, tres membres del
Consell Comarcal del Baix
Llobregat, tres membres de la
Unió de Pagesos i un membre
de cada Ajuntament adherit,
segons defineixen els Estatus
del Consorci del Parc Agrari.
El primer punt de l’ordre del
dia de la sessió del Consell
Plenari era donar compte dels
nomenaments dels nous representants en el Consell després
de les eleccions municipals del
mes de juny. Efectivament, els
estatuts del Consorci preveuen
en el seu article 3 que si alguna
persona que forma part del
Consorci cessa del seu càrrec o
lloc en l’organisme que representa en el Consell Plenari,
aquest organisme haurà de
nomenar-ne un altre que la
subsitueixi.
En un segon punt es va procedir per part del Consell Plenari acabat de constituir a l’elecció del president i vice-presidents 1r i 2n del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat
tal i com marca l’article 12.1
dels Estatuts del Consorci.
En aquesta mateixa sessió es
van aprovar també a proposta
de la nova Presidenta del
Consorci, Rosa Mª Boladeras
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Serravinyals, els membres que
han de conformar la Comissió
Executiva, que es va reunir
aquell mateix dia.
Finalment, en aquesta sessió
del Consell Plenari es va informar per part de l’òrgan gestor
del Consorci de les línies estratègiques que s’estan duent a
terme i es va presentar la proposta del programa d’actuacions 2004-2005.
Comissió Executiva
El mateix dia es va reunir la
nova Comissió Executiva. La
Comissió Executiva del Consorci és un òrgan operatiu l’objecte del qual és fer el seguiment i
establir els mecanismes de
posada en marxa de les decisions preses pel Consell Plenari.
La seva composició es fixa en
dos membres de la Diputació
de Barcelona, dos del Consell
Comarcal del Baix Llobregat,
dos de la Unió de Pagesos i tres
membres dels municipis consorciats.
La Comissió Executiva va
acordar, entre altres, aprovar
les pròrrogues del contracte
amb l’Associació Servei d’Investigació i Gestió per a l’Educació
Ambiental (SIGEA) per a la realització del servei de promoció i
guiatge del programa pedagògic l’ecosistema agrari del Parc
Agrari per al curs 2003-2004 i
del contracte amb l’agricultor
Josep Pascual per a la realització del servei de camp de cultiu
col·laborador del programa
pedagògic L’ecosistema agrari del Parc Agrari per al curs
2003-2004. Igualment, el
Consell Executiu va ratificar les
al.legacions a l’estudi informatiu del traçat del Tren d’Alta
Velocitat en el tram de Sant
Boi-el Prat-la Torrassa.

La Composició dels òrgans de Govern del Consorci del Parc Agrari
és la següent:

CONSELL PLENARI
Presidenta:
Sra.Rosa Maria Boladeras
Serraviñals
Vice-president primer:
Sr. Francesc Martos Aguilera
Vice-president segon:
Francesc Ribas i Vinyals
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Francesc Martos Aguilera
President delegat de l’Àrea d’Espais
Naturals
Francesc Castellana Maragall
President delegat de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació
Josep Pérez Moya
Diputat
CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT
Rosa Mª Boladeras Serravinyals
Presidenta
Ana Hernández i Bonancia
Consellera
Jaume Garcia Urpi
Conseller
UNIÓ DE PAGESOS
DE CATALUNYA
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Estanyats de Can Roc
L’estanyat és una pràctica tradicional de la pagesia del Baix
Llobregat que s’ha anat perdent amb el pas del temps.
Aquesta pràctica consistia en
el negament amb aigua dolça
dels camps de conreu per uns
mesos per reduir els nivells de
salinització del sòl del delta del
Llobregat, exposat a l’aigua
salada del mar. El seu objectiu
és la millora de la qualitat dels
terrenys, ja que els conreus
d’aquestes zones més salinitzades poden perdre productivitat.
El Parc Agrari promou la
recuperació d’aquesta pràctica
amb un caràcter experimental.
Es realitza a la finca de Can
Roc, de dues hectàrees, on
s’ha signat un contracte amb
el pagès perquè en prepari els
terrenys. Aquest rep una compensació pels mesos que no
conrea.
Paral·lelament, entre els
mesos d’abril a juny, l’Institut

català d’ornitologia ha realitzat el seguiment de l’avifauna
migratòria i nidificant de les
poblacions de laro-limícols que
han utilitzat la finca dels estanyats de Can Roc durant la
migració prenupcial i el període de nidificació de la temporada 2003.
El més destacat d’aquest any
ha estat el fort descens en el
nombre total de contactes
visuals, que ha baixat a menys
del 50% de la mitjana dels
censos
d’anys
anteriors.
Només s’han comptat 28 individus del grup dels làrids, que
suposen un 1,62% del total de
contactes d’enguany, quan,
normalment, aquest grup, de
mitjana, representava més del
50% del total dels contactes.
Pel que fa a les gavines, s’ha
produït aquesta campanya
una baixada molt important en
la utilització dels estanyats.
Aquest fet pot ser degut a les
modificacions i millores dels

entorns de la finca de Cal Tet,
arran de la construcció de la
nova depuradora i de la desviació de la desembocadura
del riu Llobregat, que ha creat
un ambient molt favorable a
grups mixtos de gavina riallera,
gavià de pota grossa i gavina
corsa.
Pel que fa a les poblacions

migratòries i de limícols migradors, s’han mantingut més o
menys com els altres anys.
Finalment, cal destacar
enguany el segon contacte de
siseta (Tringa stagnatillis) des
que es va començar l’estudi
l’any 1998, i les bones concentracions de territ de Temminck
(Calidris temmincki).

El Parc Agrari col·labora en el IX Congrés
de la Sociedad Española de Malherbologia
Els dies 4, 5 i 6 de novembre es
va celebrar a Barcelona el IX
Congrés de la Sociedad Española de Malherbologia sota el
lema: investigació i pràctica. El
Congrés fou organitzat, a més
de la Sociedad Española de
Malherbología pel Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de l’ESAB, i
va rebre el suport del Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat, de l’Ajuntament de
Barcelona, de la Institució
Catalana d’Estudis Agraris, del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, del Departament
d’Agricultura i Pesca de la

Generalitat de Catalunya, la
Universitat Politècnica de Catalunya i del Consorci de l’Escola
Industrial. El congrés va iniciarse amb la conferència inaugural: The influence of Landscape
heterogenity on weed population dynamics and management outcomes. (La influència
dels territoris a la població dinàmica de males herbes i la gestió
dels resultats). Les sessions del
Congrés es van celebrar a
l’Escola Tècnica superior de
Enginyeria
Industrial
de
Barcelona.
Les comunicacions i ponències van ser agrupades en qua-

tre grans blocs. En el primer
bloc, de Noves tecnologies, es
varen tractar temes de teledetecció, de modelització i de sistemes de suport en decisió; en
un segon bloc, de Maneig, es
parlà de laboreig, de rotacions
de conreus i de producció integrada. Els dos blocs restants,
Biologia i ecologia dels conreus
i Mètodes de control i el seu
impacte ambiental, es van
posar sobre la taula temes com
competència, dinàmiques i distribució de poblacions i biodiversitat o sistemes de tractament de males herbes no químics com a control biològic,

mecànic o la problemàtica dels
herbicides i la ecotoxicologia.
Els
organitzadors
del
Congrés han valorat molt positivament les aportacions innovadores dels ponents, així com
el grau d’assistència per part de
tècnics i professionals del sector. Han estat publicades les
actes de les ponències, els
col·loquis i les comunicacions,
les quals podreu consultar en el
centre de documentació del
Parc Agrari.
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La masia de Can Comas
es posa a punt
per ser el nou centre
de serveis i operatiu
del Parc Agrari
Les obres a l’antiga masia de
Can Comas han acabat, com
s’havia previst, el mes de
desembre de 2003. Queda
només pendent l’alta del subministrament elèctric per part
de la companyia per tal de fer
operatiu Can Comas com a
centre del serveis. Un cop
enllestida, la masia es convertirà
en el centre logístic, de serveis,
difusió i divulgació del parc.
La masia serà la seu permanent del Servei de vigilància del
Parc Agrari, del Servei de
Control de Mosquits del
Consell Comarcal que comptarà amb un laboratori propi, de
les Agrupacions de Defensa
Vegetal del Baix Llobregat i dels
tècnics del Parc. També disposarà d’un Centre de Documentació, una exposició permanent sobre el Parc i d’una
sala d’actes on passaran a celebrar-se les sessions del Consell
Agrari i altres actes.
Una part important de Can
Comas s’utilitzarà com a centre
d’informació i educació agro-

ambiental per alumnes de primària i secundària, amb un itinerari pedagògic ja establert.
L’equipament de la masia va
acompanyat de l’adequació
dels seus espais exteriors. Una
de les activitats és l’establiment
d’un arborètum per a la recuperació de varietats tradicionals
d’arbres fruiters de la comarca.
Una altra part dels terrenys
estarà dedicada a camps d’experimentació de conreus hortícoles. Actualment s’està desenvolupant un projecte experimental d’assaigs de diferents
varietats de tomaquera per
avaluar el seu comportament
en les condicions pròpies de la
comarca. Aquest projecte respon a les necessitats dels
mateixos productors i a la iniciativa de les ADV d’Horta del
Baix Llobregat. La resta d’hectàrees estaran dedicades a la
realització de pràctiques agrícoles del programa pedagògic.
En el plànol adjunt es pot veure
la distribució d’usos dels espais
exteriors de Can Comas.

Distribució d’usos de la finca de Can Comas

Imatge de la masia de Can Comas després de la seva rehabilitació.

L’11a Marxa ciclista del Baix Llobregat
organitzada per CCOO va finalitzar al Parc Agrari
La 11a Marxa Ciclista per la ribera del
Llobregat, organitzada pel Club COCOS i
Comissions Obreres del Baix Llobregat, es
va celebrar el dia 11 de maig. Al voltant
d’uns mil ciclistes es donaren cita durant el
recorregut des del pont del Diable a
Martorell, fins a les instal·lacions de Can
Comas (futur centre operatiu i de serveis
del Parc Agrari del Baix Llobregat).
En el moment de la sortida, la bicicletada va comptar amb l’assistència i la participació d’Aurora Huerga, secretària general
de CCOO del Baix Llobregat, de José Luis
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Morlanes, president del Consell Comarcal, i
de Salvador Esteve, antic alcalde de
Martorell. En la finalització, va ser rebuda a
Can Comas per l’alcalde del Prat de
Llobregat, Lluís Tejedor.
Per primera vegada el Parc Agrari va
obrir les seves portes a aquest esdeveniment: la cursa finalitzava a Can Comas. Fins
ara, la bicicletada finalitzava al municipi del
Prat, al camí del sorral. El Parc Agrari va
donar suport a aquesta bicicletada amb un
recorregut d’uns 30 km, en la qual també hi
van participar tècnics del parc.

Participants a l’11 marxa
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TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions
• Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat:
93 685 24 00
• Diputació de Barcelona. Servei d’Acció Territorial:
93 402 24 83
• Consell Comarcal del Baix Llobregat
Patronat de Promoció Agrícola: 93 685 24 00
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
93 640 08 82 / 93 640 07 94
• Departament de Política Territorial
i Obres Públiques: 93 495 80 00
• Departament de Medi Ambient: 93 419 30 85
Junta de Residus: 93 451 41 35
Junta de Sanejament: 93 451 60 42
• Unió de Pagesos de Catalunya.
Oficina comarcal de Sant Boi: 93 640 63 02
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre - ASAJA:
93 301 16 36
• Reial Canal de la Infanta: 93 318 00 36
• Canal de la Dreta del Llobregat: 93 215 60 72
• Associació de Criadors de Raça Prat: 93 379 00 57
• Associació de Productors de Tomàquet del
Baix Llobregat: 93 640 63 02
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
93 637 00 62
• ADV de fruita del Baix Llobregat: 93 640 63 02
Entitats econòmiques:
• MERCABARNA: 93 335 53 00
• Coop. EUROHORTA: 93 597 08 05
• Coop. del Prat de Llobregat:
93 379 00 57 / 93 37 9 01 51
(Mercabarna): 93 263 09 72
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
93 662 21 47
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
93 373 01 15
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
93 262 03 58
• Coop. Agrícola de Viladecans: 93 658 01 94
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
93 640 01 80 / 93 640 00 18
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 93 335 29 67
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
93 656 00 58
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
93 666 09 86
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 93 668 14 92
Protecció civil i seguretat rural:
Ajuntaments:
• Castelldefels: 93 665 11 50
Policia local: 93 636 14 44
• Cornellà de Llobregat: 93 377 02 12
Policia local: 93 377 14 15
• El Papiol: 93 673 02 20
Policia local: 608 44 60 70
• El Prat de Llobregat: 93 379 00 50
Policia local: 93 478 72 72
• Gavà: 93 263 91 00
Policia local: 93 236 91 40
• L’Hospitalet de Llobregat: 93 402 94 00
Policia local: 93 337 53 53
• Molins de Rei: 93 680 33 40
Policia local: 93 668 88 66
• Pallejà: 93 663 00 00
Policia local: 608 49 32 32
• Sant Boi de Llobregat: 93 635 12 00
Policia local: 93 640 01 23
• Sant Feliu de Llobregat: 93 685 80 00
Policia local: 93 666 15 43
• Sant Joan Despí: 93 480 60 01
Policia local: 93 480 60 10
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 15 51
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 608 19 01 38
• Viladecans: 93 635 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Protecció Civil: 93 482 03 25
• Bombers: 085
• Creu Roja de Sant Boi: 93 652 13 11
• Policia Nacional: 091
• Guàrdia Civil: 062
• Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts: 93 656 67 61
• Mossos d’Esquadra: 93 300 91 91

El Parc va de Fires
El Consorci del Parc Agrari diposa d’estands a
moltes de les fires que s’organitzen a la comarca, per tal de donar un punt d’informació a la
ciutadania i als assistents de les darreres novetats del parc. La majoria de les fires de la
comarca del Baix Llobregat es concentren dins
dels 5 primers mesos de l’any, de gener a
maig.
La primera del 2003 va ser la 22a Mostra Comercial i agrícola de Sant Vicenç dels Horts
(www.svh.es) i que té com a temes el comerç, la indústria, l’automoció, i la gastronomia. Li
va seguir una de les populars i amb més tradició de la comarca, la 152a Fira de la Candelera
de Molins de Rei (www.molinsderei.net/candelera), que es va celebrar entre el 31 de
gener i el 2 de febrer. És una fira dedicada a la jardineria, agricultura, ramaderia, ecologia,
automoció i fira d’art i mostra d’entitats i fira jove.
No és fins a final d’abril que les fires de la comarca reprenen la seva activitat.
El 6 d’abril se celebra la IV Carxofada a Sant Boi de Llobregat (www.stboi.es), en la
qual el Parc Agrari dóna suport a la diada amb una aportació econòmica. El més destacat és
el concurs de cuina amb carxofa i la degustació de diversos plats, també amb carxofa.
Des del 30 d’abril fins al 4 de maig es va celebrar a
Gavà la 50a fira d’Espàrrecs de Gavà (www.gavaciutat.net), on destaca l’exposició d’eines del camp i ramaderia, i la 9ª Mostra de Cuina. És tradicional el concurs
de lots d’espàrrecs i de paneres artístiques de llavors i de
verdures fresques.
Entre el 9 i l’11 de maig va transcórrer a Sant Feliu de
Llobregat la 45a Exposició Nacional de Roses i la 24a
Fira Comercial Industrial del Baix Llobregat
(www.santfeliu.org).
I la setmana següent, entre el 16 i el 18 de maig, va
tenir lloc la 23a Fira de Sant Isidre a Viladecans
(www.aj-viladecans.es), on l’oferta que s’exposarà
està relacionada amb el comerç i serveis, fruits del camp,
automoció, alimentació i entitats ciutadanes. Aquesta destaca pel tast organitzat pel Gremi
d’Hostaleria de Castelldefels mitjançant la Fundació Escola d’Hostaleria de Castelldefels amb
demostració de preparació i degustació de plats cuinats amb productes del Parc Agrari (carxofes, porros i espàrrecs).També és remarcable el 33 Concurs-exposició de fruits del camp
i els concursos de paneres artístiques amb llavors i verdures.
Les darres fires del primer semestre de l’any se celebren a final de maig i estan relacionades
amb la cirera. La primera va ser la 18a Festa de la Cirera de Santa Coloma de Cervelló
(www.santacolomadecervello.org/cirera) del 23 al 25 de maig. I la segona va ser la 21a
Festa de la Cirera i 5a Mostra de Comerç i serveis del Papiol (www.elpapiol.diba.es)
organitzada per l’Associació de Pagesos del Papiol, celebrada del 31 de maig a l’1 de juny.
Les darreres fires de l’any 2003 a la comarca del Baix
Llobregat són dues i totes dues durant el mes de desembre. La primera és la 57a Fira de la Puríssima de Sant
Boi de Llobregat (www.stboi.es), on s’ofereix bestiar,
planter, maquinària agricola, indústria, comerç i artesania.
La segona que se celebra al Prat és la 30a Fira avícola de
la Raça Prat (www.aj-elprat.es), on es promou un dels
productes típics del municipi: el pollastre de pota blava del
Prat a banda de productes dels sectors comercial, industrial, avícola, agrícola i artesanal.
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