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Un projecte obert

L

a
constitució
del
Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat, i l’aprovació immediata del seu
pressupost, vol ser la demostració del compromís real que
les entitats promotores vàrem
adquirir des de l’inici del
Programa LIFE i que podríem
resumir en la voluntat de treballar per al desenvolupament de les empreses agràries
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en un territori de qualitat.
Aquest compromís real significa l’aportació de recursos
per començar a desplegar les
actuacions i muntar l’estructura de serveis necessària
basant-se en un programa de
treball que hem anomenat Pla
de Gestió i Desenvolupament.
En aquest número de la
revista us presentem un
avançament de les línies

estratègiques i dels objectius
d’aquest Pla, que ben aviat
rebreu íntegre a casa vostra,
perquè pugueu opinar i aportar suggeriments pel que fa a
les línies, els objectius i les
mesures concretes d’actuació
que es proposen.
Si el sector agrari, els ajuntaments i les administracions
autonòmica, provincial i
comarcal som capaços de trobar, tots plegats, el desllorigador que possibiliti una actuació
comuna que permeti l’estabilitat i la competitivitat de les
empreses, haurem aconseguit
una fita històrica i exemplar.
El Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat vol aconseguir aquest consens institucional i del mateix sector
i, perquè així sigui, desitja
que el projecte de Pla de
Gestió i Desenvolupament
sigui un document per participar en la concreció de les
activitats del Parc Agrari i
per treballar en positiu.
Voluntats que creiem que
comparteixen, també, totes
les entitats i persones compromeses en el futur d’aquest territori.
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Servei d'Acció Territorial
Comte Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 93 402 24 83
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parcagrari@diba.es

2

informatiu parc (3)

21/9/00

01:32

Página 9

Octubre 98 • Número 3

Es constitueix el Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat
amb l’objectiu de promoure serveis i
inversions per a les empreses agràries
de la vall baixa i el delta

E

l dia 26 de juny les entitats
promotores del Parc
Agrari del Baix Llobregat
varen constituir l’ens que promourà els serveis, la captació
de recursos i les inversions per
tal de modernitzar i desenvolupar les explotacions agràries i
millorar les condicions del territori agrari de la vall baixa i el
delta del Llobregat.
La constitució del Consorci
del Parc Agrari del Llobregat
permet la incorporació progressiva a l’esmentat Consorci
dels ajuntaments i d’entitats
del sector agrari per tal de realitzar accions conjuntes que
permetin un desenvolupament
integral de l’espai agrari.
El Consorci neix amb un
pressupost per a l’any 1998 de
150 milions de pessetes, fet
que permetrà realitzar inver-

sions en matèria de seguretat
rural, transformació i comercialització de productes i millora
d’infraestructures agràries.
El Consorci presentarà
immediatament a les administracions, autonòmica i local, i a
les entitats agràries la proposta
del Pla de Gestió i Desenvolupament Agrari, amb l’objectiu
de recollir opinions i consensuar els objectius i les mesures
prioritàries d’actuació.
El Consorci també preveu
consensuar el Pla Especial que
s’està redactant per tal de
millorar les infraestructures i
revaloritzar el territori qualificat
com a agrícola al Pla General
Metropolità.
Les entitats promotores del
Parc Agrari del Baix Llobregat,
amb la constitució d’aquest
Consorci, han volgut manifestar

Acte de constitució del Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat

la voluntat de compromís amb
la pagesia de la vall baixa i el delta, contribuint d’una forma real i
executiva en la millora de les
condicions de treball dels professionals i les perspectives de les
empreses agràries, actualment
amb una gran inestabilitat perquè estan ubicades dintre un territori sotmès a profunds canvis.

Finalitats del Consorci
Parc Agrari del Baix
Llobregat
• Promoure inversions i serveis
propis de l’espai agrari.
• Promoure la captació, coordinació i gestió d’ajuts i fons
comunitaris i d’altres administracions i ens que els
puguin atorgar.
• Fomentar
l’aprofitament
racional dels recursos i el

CONSORCI PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
CONSELL PLENARI:

COMISSIÓ EXECUTIVA:

President. Sr. José Luís Morlanes Galindo. President del
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Vicepresident 1r.: Sr. Francesc Martos Aguilera. DiputatPresident de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
Vicepresident 2n.: Sr. Francesc Ribas i Vinyals. Delegat
Comarcal al Baix Llobregat de la Unió de Pagesos de
Catalunya.
Vocal: Sr. Jaume Bosch i Mestres. Vicepresident de la
Diputació de Barcelona.
Vocal: Sr. Joan Serret i Boada. Diputat-president de l’Àrea de
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona.
Vocal: Sr. Josep Cardús i Rosselló. Vicepresident del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Vocal: Sr. Joan Ramell i Perpinyà. Vicepresident del Patronat de
Promoció Agrícola del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Vocal: Sr. Lluís Nomen i Castellnou. Responsable de política
territorial a la Comissió Permanent de la Unió de Pagesos de
Catalunya.
Vocal: Sr. Miquel Reverter i Estrada. Coordinador Comarcal al
Baix Llobregat de la Unió de Pagesos de Catalunya.

Vocals:
Sra. Anna Hernández i Bonancia. Gerent del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Sr. Joan Ramell i Perpinyà. Vicepresident del Patronat de
Promoció Agrícola del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Sr. Miquel Reverter i Estrada. Coordinador Comarcal al Baix
Llobregat de la Unió de Pagesos de Catalunya.
Sr. Jordi Bertran i Castellví. Coordinador de l’Àrea d’Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona.
Sr. Josep Mª Prochazka i Aguiló. Coordinador de l’Àrea de
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona.
Sr. Salvador Puig i Rodíguez. Director-gerent de la Unió de
Pagesos de Catalunya.
Gerent: Sr. Antoni Montseny i Domènech. Cap del Servei
d’Acció Territorial de la Diputació de Barcelona.
Secretari: Sr. Luís González i Roig. Secretari accidental del
Consell Comarcal del Baix Llobregat .
Interventor: Sr. José Luis Sanz i Arraz. Interventor accidental
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
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desenvolupament econòmic
i tecnològic de les activitats
agràries.
• Establir acords de col.laboració amb altres entitats sense
ànim de lucre que coincideixin essencialment amb els
objectius del Consorci.
• Col.laborar amb les autoritats competents en l’àmbit
de l’espai agrari.
• Promoure l’ordenació de
l’espai agrari i vetllar pel
compliment de la legislació i
planificació vigents.

Àmbit territorial del
Consorci
El Consorci tindrà com a
àmbit territorial l’àrea que delimitarà el Pla Especial del Parc
Agrari del Baix Llobregat dins
el corresponent a l’espai agrari
de la vall baixa i del delta del
riu Llobregat en els municipis
de: Pallejà, El Papiol, Molins de
Rei, Sant Vicenç dels Horts,
Sant Feliu de Llobregat, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Joan
Despí, Cornellà de Llobregat,
Hospitalet de Llobregat, Sant
Boi de Llobregat, El Prat de
Llobregat,
Castelldefels,
Viladecans i Gavà.
En el moment del tancament d’aquesta
edició de “Noticies del Parc Agrari”, ja
han sol.licitat l’adhesió al Consorci els
ajuntaments de Cornellà de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i
Santa Coloma de Cervelló, els quals van
aprovar la seva incorporació abans de
les vacances d’estiu.
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José Luis Morlanes,
President del Consorci
Parc Agrari del Baix
Llobregat

J

osé Luis Morlanes, president del Consell Comarcal
del Baix Llobregat, va ser
elegit president del Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat el passat mes de
juny en constituir-se aquesta
entitat que ara es troba en
fase d’organització i d’inici
d’activitats. És un moment
oportú per plantejar-li diverses
qüestions relacionades amb el
desplegament del Parc Agrari.

la incertesa de les explotacions agrícoles.
Desenvolupar l’agricultura,
però, depèn de molts factors….
Si, però molts d’ells vénen
derivats de la problemàtica de
l’entorn urbà, per això es diu
que és una agricultura periurbana. El nostre objectiu és
corregir o atenuar aquests
impactes. Vull recordar aquella frase que no hi ha agricultura sense pagesos, i no hi ha
càrrec de la pagesos sense unes condicions que facin
econòmica“El Parc Agrari ha ment viable la
de ser l’instrument seva activitat.
Aquest ha de
que ens permeti
ser el camí.

Quan es va fer
Presidència del
C o n s e l l
Comarcal, en
el seu discurs
programàtic
va destacar la
desenvolupar el
voluntat d’impotencial de
pulsar el proI cada municijecte del Parc l’activitat agrícola i pi concret,
Agrari del Baix
què pot espeels valors
Llobregat. Què
rar?
ambientals i
comporta el
La millora de
Parc Agrari per
la
qualitat del
culturals d’aquest
a la comarca?
seu
territori
territori”
Una possibiliagrari. Hi ha
tat de millora
una
tradició
del medi agrari en tots els diferent entre els municipis pel
àmbits. Les zones agrícoles del que fa a la relació amb el seu
delta i de la vall baixa del espai agrari, i això es nota en la
Llobregat són fonamentals realitat de cadascun d’ells. Els
per a un model de comarca de Ajuntaments copsen, i així ho
qualitat i això interessa el con- han manifestat més d’una
junt dels ciutadans. El Parc vegada al Consell Comarcal,
Agrari ha de ser l’instrument que el deteriorament del terrique ens permeti desenvolupar tori està relacionat en bona
el potencial de l’activitat agrí- part amb la fragilitat econòmicola i els valors ambientals i ca de les explotacions agrícoculturals d’aquest territori. les, i que per corregir això és
D’aquest instrument, n’hem difícil actuar des d’un ajuntade saber treure profit per atu- ment quan les àrees agrícoles i
rar la degradació del territori i les seves infraestructures s’es-

4

tenen per un
continu de diversos municipis i,
sovint, la capacitat d’actuació es
limitada.
José Luis Morlanes
A més, també
s’ha de tenir en
compte l’ús social que ara es temes que no són massa comfa dels espais públics situats plicats (calen, això si, diners); i
en el territori agrari.
altres temes que, per la seva
complexitat, requereixen més
Es refereix a llocs com ara
temps per treballar-los. D’altra
el riu?
banda, hem d’afrontar i dediEl cas del riu és només un car-nos a fons als temes que
exemple. Hi ha una realitat que són veritablement importants,
s’acosta: les obres de canalitza- els que poden aportar una
ció del riu que s’estan fent afa- millora qualitativa a l’espai i les
voriran les passejades per la activitats agràries, encara que
ribera. D’aquí a pocs anys es siguin els més complexos. Si
podrà seguir la vora del riu a no, no assolirem els objectius.
peu. Davant aquest futur proper, és lògic preveure els pro- Per això s’ha elaborat
blemes que això pugui ocasio- el Pla de Gestió i Desennar a les zones agrícoles i al volupament Agrari?
medi natural, ordenant l’accesExacte. Estava ja previst el
sibilitat i evitant
projecte LIFE. A
els
impactes
partir dels estudis
“No hi ha
negatius en les
que s’han fet,
agricultura sense hem
explotacions agríextret,
coles de la zona. pagesos, i no hi ha ordenat i propoSi ho sabem presat un seguit de
pagesos sense
veure, tothom hi
mesures. N’hi ha
unes condicions
sortirà guanyant.
47. Ara s’han
que facin
Si no en volem
divulgat per resaber res, els procollir opinions
econòmicament
blemes ens vinsobre la seva idoviable la seva
dran de sobte
neïtat i, sobretot,
activitat”
aleshores tothom
per valorar la
a córrer.
importància que
els donen els pagesos,
Fa l’efecte que per arreglar Ajuntaments, altres adminisles coses el Consorci ha de
tracions i entitats implicades en
tocar moltes tecles …
el territori agrari.
Més que moltes, variades, Vostè quins temes destacadiferents. D’una banda hi ha ria?
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Com a grans temes, la distribució i la qualitat de les aigües
de reg per la influència que
tenen en la productivitat agrícola i la qualitat ambiental, la
implantació del servei de vigilància, la promoció econòmica
pel suport a les iniciatives de les
agrupacions de productors en
la comercialització, dotació d’equipaments i implantació de
tecnologia, i la recuperació d’àrees degradades.
Però s’ha de dir que hi ha
llocs que pateixen un problema concret que no és general
a tot el Parc, i allí aquest problema és molt important. Això
ens ha d’obligar a treballar
també de forma prioritària en
la resolució de temes de petita escala que potser no són els
que acabo d’esmentar.

La seu del Consorci està ubicada al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

a aquest any un pressupost
de 150 milions de pessetes i
treballarà per obtenir recursos d’altres administracions,
sobretot per actuar en els
temes més complexos. És clar
que no tenim tots els diners
que voldríem i caldrien però
s’ha de disposar d’uns recursos que permetin fer feina.

Pel que fa a les actuacions
pilot, estan endegades i molt
aviat es veuran materialitzades. En alguns casos, per la
seva naturalesa, l’aplicació ha
hagut d’esperar a la constitució del Consorci per fer alguns
tràmits. Per això es va demanar una pròrroga a Brussel·les
fins al juny de l’any vinent.

per participar-hi, oi?
La realitat és complexa i per
millorar-la convé la participació
dels qui están implicats en el
territori agrari. Han de ser-hi.
Cal tenir present que les
actuacions del Consorci vénen
derivades de les competències
de les administracions públiques. La participació dels
Ajuntaments és fonamental
El Consorci es va constituir per tot allò que es faci en el
el juny, quins passeu terme municisos vénen ara?
pal i puguin pro“Les entitats
El Consorci s’ha
posar. La participaagràries i les
constituït a partir
ció dels pagesos és
dels seus promo- administracions també necessària
tors: la Diputació
en la definició i la
que vulguin
de Barcelona, el
participar en el gestació de projecConsell Comarcal i
tes i en la promola Unió de Pagesos. desenvolupament ció
econòmica
Ara estem en la
del Parc Agrari com a “partenaifase
que
els
poden i podran res” amb el
Ajuntaments
Consorci.
fer-ho”
demanen la incorLes
entitats
poració al Consorci,
agràries i les admii també ho poden fer les enti- nistracions que vulguin partitats professionals agràries. El cipar en el desenvolupament
Consorci anirà acceptant els del Parc Agrari poden i podran
ingressos en les seves sessions fer-ho. L’oportunitat la té totplenàries. Després s’haurà de hom.
constituir el Consell Agrari, que
es l’òrgan consultiu on hi ha la La Generalitat entrarà al
representació de les entitats Consorci?
agràries i científiques.
Se li ha demanat la incorporació i jo espero que en el seu
Pagesos,
Ajuntaments, moment ho faci.
altres administracions…,
són molts agents implicats
Joan Aldana

Com pensa el Consorci
desenvolupar aquestes
actuacions?
Amb la col·laboració dels
agents implicats. Pel que fa als
serveis i infraestructures públi- En quina fase es troba ara el
ques, amb els Ajuntaments i projecte LIFE de Parc Agrari?
a l t r e s
El
projecte
Administracions,
LIFE és l’instru“Hem d’afrontar i ment per definir
i, és clar, amb els
pagesos. Pel que dedicar-nos a fons com hauria de
fa a l’altre gran
als temes que són ser el Parc Agrari
bloc
d’actuai valorar la seva
veritablement
cions, la promoviabilitat. En això
ció econòmica importants. Els que s’ha avançat basdel sector agrari, poden aportar una tant. Materialho farem mitment el projecte
jançant el desen- millora qualitativa es concreta en
volupament i el
uns estudis i en
a l’espai i les
suport als pro- activitats agràries” unes actuacions
grames de millopilot. Els estudis
ra que es vulels hem fet, i
guin aplicar per les entitats hem elaborat el Pla de Gestió
agràries de qualsevol tipus. El i Desenvolupament Agrari
Consorci farà propostes, però amb el qual es defineix per a
també cal que des de les enti- què ha de servir i com ha d’actats del sector agrari surtin ini- tuar el Parc. Quan s’hagi reaciatives perquè el Consorci els litzat el debat del Pla, es podrà
doni el seu suport.
fer el redactat final. El pla
especial té un procés llarg i
Hi haurà diners per fer tot
aviat es presentarà un docuaixò?
ment de línies generals per
El Consorci ha aprovat per recollir opinions.
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Es presenta la campanya del Tomàquet
de Producció Integrada

E

l proppassat dissabte 18
de juliol, amb la presència
de pagesos, assentadors i
representants de diferents
administracions, es va presentar a Viladecans la campanya
del Tomàquet de Producció
Integrada.
Aquest tipus de producció
està adquirint una acceptació
cada dia més important entre
els pagesos de la comarca del
Baix Llobregat. Si a l’anterior
campanya eren 11 els pagesos
productors, enguany la temporada ha començat amb 27
pagesos, tots ells membres de

les ADV “Baix Llobregat” i
“Delta del Llobregat”.
La presentació de la campanya va anar a càrrec d’en Josep
Clavé qui, en nom de les ADV,
també va donar la benvinguda
als assistents i a les personalitats que intervingueren a l’acte.
Varen dir unes paraules el Sr.
Miquel Domènech, gerent del
Patronat de Promoció Agrícola
del Consell Comarcal; el Sr.
Antoni Montseny, gerent del
nou Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat; el Sr. Josep
Tarragó, director de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroali-

Comencen els treballs
previs per al Pla Pilot de
seguretat del projecte LIFE

D

urant el mes de setembre els tècnics de la
Diputació de Barcelona
han realitzat l’aixecament
topogràfic dels camins rurals
del marge esquerre del riu
Llobregat compresos entre el
riu i els pobles de Molins de
Rei i Sant Feliu de Llobregat.
Aquest aixecament topogrà-

mentària (IRTA); el Sr. Jordi
Vives, cap del Servei de
Protecció dels Vegetals del
Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca; i el Sr. Jaume
Montfort, alcalde de Viladecans.
Totes les intervencions mostraren el suport a la iniciativa
de fomentar la Producció
Integrada i coincidiren en el fet
que cal trobar la via per aconseguir que aquest tipus de producció sigui coneguda i apreciada a la plaça.
Va tancar el torn d’intervencions el reconegut gastrònom
Sr. Llorenç Torrado que dis-

Llorenç Torrado a la
presentació de la campanya.

sertà, és clar, sobre el tomàquet i el seu paper a la cuina
mediterrània.
L’acte acabà amb una exquisida degustació de diverses
varietats de tomàquets amb
diferents farciments.

“Producte Fresc Parc Agrari
del Baix Llobregat”

fic és l’inici del projecte de seguretat i protecció dels camps de
conreu d’aquesta zona, que en
els darrers mesos han sofert
importants robatoris. La proposta d’actuació en camins i
tancaments que dictamini el
projecte serà exposada als pagesos i als ajuntaments abans
de la seva execució.

E

l Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat impulsarà la marca de garantia
“PRODUCTE FRESC •PARC
AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT•“ amb l’objectiu de
promoure els productes agraris que es
conreïn dins de
l’àmbit territorial
del Parc.
A aquesta marca
de garantia s’hi podran
acollir els pagesos, les coo-

peratives i les agrupacions de
productors que comercialitzin
fruites i verdures de la vall baixa
i el delta del Llobregat i que
compleixin el reglament d’ús
que s’elabori. Aquesta actuació està contemplada en
el Pla de Gestió i
Desenvolupament, i
es preveuen mesures
de suport a la comercialització per a les
agrupacions de productors que s´hi acullin.

Cos de vigilància

U

na de les primeres
accions del Consorci ha
estat la de realitzar una
demanda formal a la Diputació
de Barcelona perquè iniciï els
tràmits per a la constitució d’un
cos de vigilància del Parc Agrari.
Així mateix, el proppassat 8
de setembre el president del

Tancaments actuals d’algunes finques

6

Consorci va trametre una carta
a la Delegada del Govern a
Catalunya Sra. Julia GarciaValdecasas sol·licitant l’autorització per la creació d’un servei
de vigilància privada sota la
direcció tècnica del Servei de
Seguretat i Vigilància de la
Diputació de Barcelona.
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EUROHORTA i l’Associació de
Productors de Tomàquet aposten
per la normalització dels productes

L

’Associació de Productors
de Tomàquet del Baix
Llobregat i la cooperativa
Eurohorta de Gavà promouen
una Planta de Normalització
de Productes.
A la planta de normalització
s’hi ubicaran dues màquines
per al calibratge, la neteja i el
condicionament dels productes hortícoles. Aquesta planta
servirà, alhora, de magatzem.
Els tomàquets i el porros que

produeixin els pagesos d’aquestes dues entitats podran
ser transformats i envasats a la
planta immediatament abans
de la seva comercialització.
La Planta de Normalització
de Productes és una de les
proves pilot finançades pel
Projecte LIFE. En aquests
moments s’estan ultimant
les negociacions per tal d’ubicar la planta al lloc més
apropiat.

Un pla de màrqueting
per als productes
del Baix Llobregat

E

l Programa LIFE finança
un Pla de Màrqueting
que proposarà línies
d’actuació per donar suport a
la comercialització dels productes.
Aquest Pla ha de permetre als productors conèixer
els clients i mercats potencials, els requeriments
d’aquests mercats pel que
fa a la presentació, les

Es realitzen proves
d’aforament de cabals al pou
de Cal Roc

E

l sector agrícola de Cal
Roc, situat al final del
canal de la dreta del
Llobregat, sovint té problemes
a l’estiu perquè no hi arriba
aigua suficient per poder regar
adequadament els conreus.
Enguany aquesta situació s’ha
agreujat a conseqüència de la
construcció de les obres de les

infraestructures viàries al delta.
Per aquest motiu, i a petició
dels pagesos afectats, el
Consorci del Parc Agrari està
realitzant unes proves d’aforament d’un pou existent, en l’actualitat obstruït, per tal d’estudiar la possibilitat que sigui utilitzat com a subministrador
d’aigua a la zona.

L’Associació de
criadors de pollastre
de raça Prat treu un
nou etiquetatge

A

l Prat de Llobregat, i des
de principi de segle, es
crien pollastres i capons
de característiques ben especials, coneguts per la seva pota
blava, la seva orelleta blanca i la
seva cresta i cues imponents:
són els Pollastres i Capons de
Raça Prat. Des del 1985,
l'Associació de Criadors de Raça

Prat vetlla pel manteniment i la
potenciació d'aquesta raça tan
característica i gastronòmicament apreciada. A més, i des
del 1996, aquest pollastre gaudeix d'una Indicació Geogràfica
Protegida atorgada per la Unió
Europea, que en garantitza una
criança amb mètodes tradicionals i una alimentació natural.

7

formes de distribució, la
promoció i l’organització
de l’oferta.
El porro i el tomàquet
de producció integrada
que es conreen al Parc
Agrari del Baix Llobregat
seran els productes que
s’utilitzaran com a experiència pilot en aquest Pla
que ha d’estar acabat dins
el 1998.

Es crea
l’Associació
de Productors
de Tomàquet
del Baix
Llobregat

D
Aforament del pou

És l'únic producte avícola
espanyol que posseeix aquest
registre. Ara l'associació està
realitzant notables esforços per
col·locar aquest producte avícola allà on li correspon dins el
mercat especialitzat. A més
d'una millora en els sistemes
productius, s'estan duent a
terme iniciatives per poder fer
arribar al consumidor un producte ben presentat i amb les
màximes garanties. En aquest
sentit, aviat apareixeran un nou
etiquetatge i un nou envasat
que permetran identificar perfectament quin és el veritable
Pollastre i Capó del Prat.

esprés d’un any d’experiència en la producció i comercialització
del Tomàquet de Producció
Integrada, els productors de
tomàquet han decidit impulsar una associació per tal de
canalitzar les iniciatives per a
la millora del conreu i impulsar la promoció i la comercialització del tomàquet del Baix
Llobregat.
Aquesta associació ja
està legalment constituïda
des del mes de juliol i els
pagesos que vulguin informació poden trucar al tel.
93 640 63 02.
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Fa uns 200 anys

F

rancisco de Zamora va ser
un magistrat castellà destinat a Catalunya que va
ocupar el càrrec d’auditor de
l’Audiència de Barcelona,
càrrec que també es coneixia
aleshores com a “alcalde del
crim”. Fou una persona il·lustrada plena d’inquietuds per
ampliar el coneixement de les
coses. Això el portà, el 1789, a
distribuir un qüestionari de
143 preguntes per a cada
municipi sobre geografia, economia, formes de vida, població, política, etc.
El qüestionari fou adreçat a
una persona concreta de cada
poble, que generalment era el
capellà, un noble o una persona més o menys il·lustrada. La
precisió i l’extensió de les respostes són força variables d’un
poble a l’altre, i en alguns
casos no deixa de ser la visió
particular i a vegades interessada que de la realitat tenia qui
contestava. Tot i així, de les respostes es dedueix una imatge
bastant completa de la comarca, tal i com és recollit en el llibre de Jaume Codina, Josep
Moran i Mercè Renom. El Baix

sa el término y el de Gavà,
limpiándola cada año”

Llobregat el 1789, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat
Curial Edicions Catalanes
1992, del qual se n’han extret
uns fragments.
Amb el present article no es
vol fer un resum de l’època,
sinó recollir alguns detalls de
les respostes sobre l’agricultura i el medi natural, ja sigui
pel seu interès com a nota
històrica, perquè tracta
aspectes relacionats amb la
realitat actual, per qüestions
agronòmiques, etc, conformant un variat i incomplet
mosaic dels municipis del
delta i de la vall baixa. Vet ací,
doncs, algunes pinzellades
amb la redacció original.

Castelldefels
“La agricultura se halla bastantemente florecida. Y lo
sería mucho más si la gente
no estuviese enfermiza de las
calenturas que causan las
aguas enpantanadas, no obstante la grande azequia o
corredora maestra que costearon los barones y la mantienen a sus costas, que atravie-

Cornellà
“Todo el terreno del lugar se
cultiva, sin haber hiermos ni
bosques. Sírvense de la leña de
los álamos blancos, que tienen
a líneas en sus campos y que
sustienen en sus ramas los
parrales.”
“Se bebe agua de pozo o del
río.”

Gavà
“No hai regadío, todo es secano. Consiste en viñas y tierras
campas de pan llevar y otro
frutos, cuya agricultura está
bastantamente adelantada.
Sólo la perjudica el ganado
cabrío, que haze daños considerables en tierras campas,
viñas y bosques, no dexando
medrar los árboles ni plantas.”
“Conduciendo y aprovechando las aguas de las tres fuentes
que se han dicho podría regarse mucha porción de tierras llanas que hai en dicho término.”
“Las tierras se benefician con
los hormigueros(1) y con el
estiércol que hazen de la paja.”
“Visten pobremente a modo
de labrador.”

Molins de Rei
“También debe notarse que es
tanta la malicia de los dueños
de los molinos o de sus encargados como que, siendo así
que la azequia, des del molino
hasta bolver al río, las aguas
tienen de largo una media
hora y que, por consiguiente,
el valerse de aquellas aguas
ningún perjuhicio pueden causar al dueño del molino, con
todo priva a los terratenientes
por cuios campos pasa la aze(1)

quia al regar de ellas.”
“A los dueños de las tierras se
acostumbra pagar la tercera
parte de los granos de espiga y
la mitad de los viñedos y
fruta.”

Pallejà
“La agricultura de este pueblo
se halla mui decaída: la de
secano por la falta de estiércol
y por lo caro que están los jornales; y la de regadío es tan
escasa como que únicamente
sufraga para el cultivo de algunos huertecillos valiéndose del
agua del molino que se ha
dicho hay en la parte superior
del pueblo, y por el derecho a
regar un censo al señor del
pueblo, que lo es de las aguas.
“La maior parte de la gente
que compone el pueblo es
miserable, pero ninguno va a
mendigar, porque su laboriosidad, aunque con escasés, les
franquea para el preciso alimento.”

El Papiol
“La agricultura está en buen
estado. Y no se cría ganado
porque faltan pastos. Y casi
todo el término està ocupado
con viñas y plantíos.”
“Los principales frutos son el
vino y granos. Se coge también un poco de seda, aseyte,
cáñamo y frutas.”
“Algunas de las tierras llanas
podrían regarse con algun travajo y cuydado, pero no se
hase mucho caso del riego, ya
por razón de la falta de estiércoles, como por ser húmedas.”
“El método más común de
adobar las tierras es por
medio de hormigones(1).
También aprovechan los sarmientos, dispuestos en faginas, para estercolar las viñas

Es tracta de formiguers. Consistia en apilar feixos de material vegetal que
es tapaven amb terra, com una carbonera, s’encenien i es cremaven lentament. Un cop apagat el formiguer, les cendres s’utilitzaven com a adob.

La Vall Baixa i el Delta a l’any 1900

8
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metediéndolas en los valles
que abren en la tierra. Y los
restantes estiércoles los recogen de los excrementos y
imundicias.”

El Prat de Llobregat
“El agua del río es mui buena i
saludable.”
“La tierra se cultiva parte con
mulas, de que hai cosa de doze pares; con cavallos, pero
pocos; i con cosa de setenta
pares de bueyes; que fuera de
la labor de la tierra se ocupan
la mayor parte en traer estiércol de Barcelona, algunos a
llevar trigo, sosa i otras cosas
a Barcelona i otras partes, i a
traer piedra de Monjuique, i
en otras cosas.”
“Los jornaleros tienen mucha
diligencia en recoger, por medio de sus hijos, el estiércol por
las carreteras i en los parajes
hiermos de cerca del mar, en
que suele pacer el ganado. A
más de el estiércol que se trae
en gran cantidad de Barcelona
i el que hacen los ganados de
las casas en los corrales i establos, se hacen podrir juncos i
otras hierbas para abonar las
tierras i la agramiza”

Sant Boi de Llobregat
“El pago de los colonos es con
frutos: de trigos, al quarto; de
legumbres, cañamos y lino, el
quinto; de vino, la mitad; y de
frutas, vendièndose por junto
en el campo, dos tercios, pero
si se venden a cargo del colono
por menor, la mitad, las viñas
que se tienen por enfiteusis, las
de contratos antiguos, el secto
o el quinto, las de modernos
contratos, el quarto, y las que
se dan en el día, de siete, dos.”
“El maior comercio de esta villa
consiste en conducir a
Barcelona diariamente y casi
todo el año muchas frutas y de
toda especie, algunas leñas y
una buena porción de paja.”

Sant Feliu de Llobregat
“Las tierras del término de este
pueblo están mui bien cultivadas y son todas de secano a
excepción de algunas huertas
que se riegan quasi todas por
medio de norias. Podría con
facilidad regarse…. si se aprovechasen las aguas que se
buelven al río Llobregat después de haverse servido de
ellas los molinos de Molins de
Rey, formando una azequia….
asia al término de Santa Cruz,
Sant Feliu, Sant Juan Despí,
Cornellá y Hospitalet. Y esta
obra es tan sensilla como que
de los productos de la entrada
que pagarían los irrigantes
podría hacerse, quedando despues perpetuamente un censo
equitativo que podría imponerse annualmente a favor del
real erario costeando la obra
S.M., haciéndose por este
medio felices muchíssimas
familias, con un aumento considerable de población.”

Sant Joan Despí
“Y a más se coge una considerable partida de ubas dichas de
árbol, las que por lo regular se
llevan a vender en la presente
ciudad. Es particular su formación y conrreo: plántanse unos
árboles dichos álamos a sus
correspondientes distancias, y
cuando tienen algún cuerpo se
les arrima una zepa, la que se
enrrosca con el álamo, y sus
sarmientos con los brazos,
troncos y ramas, con tal uniformidad, ya procurada por el
arte, ya producida de la misma
naturaleza, que es muy plausible y deliciosa su vista, formándose de los mismos sarmientos
que se separan del árbol una
especie de emparrado por
medio de unos palos que se
ponen a cierta distancia, a los
que se atan, que hace mucho
maior su hermosura al mismo

9

El Delta al segle XVIII

tiempo que se proporciona
con ello el que lleguen a percibir mejor las ubas los raios del
sol con que puedan sasonarse;
pero lo más especial consiste
en que, como si la esencia de
la zepa tuviese correlación con
la del árbol, en muriéndose o
enfermando éste, muere o
enferma aquélla, y aunque
después quiera unírsele otra,
no vive.”
“Por lo general todos labradores y, los más, pobres.”

toca a la montaña. Quant a
grans, los gastos exceden al
valor dels fruits.”
“Cada qual treballa la terra ab
lo que pot: qui ab bous, qui ab
mulas, qui ab matxos; però
comuntment ab bous.”
“Los pagesos a l’ivern en la
nit diuhen lo Rosari, sòpan y
s’en van al llit. Advertint que
se llévan molt de matí. Y
quant plou, sia a l’ivern o a
l’estiu, regíran los fems y
estéllan llenya.”

Sant Vicenç dels Horts

Viladecans

“Pero las avenidas del río
Llobregat, que passa un quarto de hora distante y frente de
la villa que la inundan muchas
vezes, no deja lograr a sus
moradores de completa salud,
padeciendo por lo común
catarros y fluxiones.”
“Las gentes son pobres, por lo
común, y solamente podrán
contarse tres casas de labradores entre el número de medianamente acomodadas, por
carezer de toda industria y oficio los demás.”

“Poco sano por motivo de las
muchas aguas corrompidas
que hay en los valles y por
estar frente de dos estanques.”
“El secano es grande y nada
tiene de regadío; y esta falta
causa en parte la pobreza del
pueblo por no coger tardanías.” “Si se conduzían y se
aprovechasen las aguas de la
montaña se podría regar
mucho terreno; lo que no
sería de mucho coste, y la
utilidad, grande.”
“El terreno es fatal, arenoso,
llano; sus aguas muy somas,
motivo por el qual muchas
tierras no se conrrean y se
malvaratan sus frutos.”
“La gente del pueblo, muy
pobre…. Y los más pobres
se emplean en servir a los
labradores mediante su jornal.”

Santa Coloma de
Cervelló
“Las terras de est poble produeixen un poc de tot, esto es:
blat, llegums, cànem, vi, oli;
però tot ab grans treballs y
gastos. N’i ha de bona y de
dolenta, en especial la que

Recull de textos a cura de Miquel Domènech
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La Carta Agrícola
d’Aubagne

A

l febrer de 1992, 300
pagesos varen sumarse a la iniciativa coneguda com a “Carta Agrícola
d’Aubagne” que posava les
bases per al manteniment i
desenvolupament de l’agricultura al cinturó periurbà del País
d’Aubagne.
Es coneix com a País
d’Aubagne la comarca propera
a la ciutat francesa de
Marsella, on l’agricultura, de
regadiu i de secà, conviu amb
els polígons industrials d’una
forma molt similar a com ho fa
l’agricultura del Baix Llobregat.
El principi de la “Carta
Agrícola d’Aubagne” es basa
en la gestió de l’espai agrari,

Martine Thèrond, directora
del Servei de Desenvolupament
Econòmic del País d’Aubagne, a
les passades Jornades Europees
sobre Agricultura Periurbana i
Qualitat del Territori.

afavorint el desenvolupament
econòmic dels pagesos, i la
revalorització del patrimoni
paisatgístic i cultural de la
zona. La primera mesura que
es va prendre va ser la revisió
del POS (el pla d’ordenació del
sòl) per reafirmar l’estabilitat
de la zona agrícola i establir un

acord d’intervenció de la
SAFER (organisme francès que
regula el mercat agrari del sòl i
l’adequació
tècnica
dels
terrenys agraris) que va permetre prioritzar la compra de
terres per part dels agricultors,
afavorint la instal.lació de joves
i la disminució de terres ermes.
El Centre d’Estudis Tècnics i
Agrícoles d’Aubagne, creat
l’any 1993, és qui aporta l’assessorament tècnic a les explotacions agràries. Un dels
objectius punters del desenvolupament agrari ha estat la
innovació del regadiu. Des de
1995 s’han innovat 410 ha.
que actualment són regades
per una xarxa d’aigua a pressió. La mancomunitat de municipis que conformen la “Carta
Agrícola d’Aubagne” garanteix el preu de l’aigua durant
els primers 12 anys d’actuació.
L’any 1996 es va crear la
marca “Les Jardins du Pays
d’Aubagne” per promoure la
producció i també com a signe
de qualitat dels productes
locals. Quaranta-set explotacions agràries que representen
més de la meitat de la producció participen en aquesta acció.
Diferents socis aporten el seu
suport a la “Carta Agrícola
d’Aubagne”. En el pla financer
ho fan l’estat central, el Consell
Regional, el Consell General (la
província) i l’Agència de
l’Aigua; en el pla tècnic, la
Cambra Agrària, la SAFER i
altres organismes tècnics de
l’administració local i regional.
Els quatre eixos d’actuació
que desenvolupa la “Carta
Agrícola d’Aubagne” són:
1. La gestió de la terra.
La
“Carta
Agrícola
d’Aubagne” considera que

10

Pagesos d’Aubagne

els pagesos mantenen una
activitat indispensable per a
l’equilibri de l’economia i la
protecció del paisatge dels
municipis, on més del 60 %
del territori està qualificat com
a no urbanitzable. Els acords
amb l’organisme oficial SAFER
han afavorit la instal.lació de
joves pagesos i la recuperació
de terres ermes per al
conreu.

produccions i fer que els consumidors les apreciïn es va
crear la marca “Les Jardins
du
Pays
d’Aubagne”.
Aquesta marca es recolza
sobre una normativa que s’ha
de respectar per part dels productors i dels distribuïdors,
garantint així la frescor dels
productes.

2. La modernització de la irrigació.
Per posar a disposició
dels pagesos els sistemes de reg més innovadors que permetin una
major competitivitat.
3. El desenvolupament del Centre
d’Estudis Tècnics i
Agrícoles.
Per subministrar
assessorament tècnic
a les empreses agràries i col.laborar en la
formació professional
dels pagesos.
4. L’acció de promoció dels productes locals.
Per promoure les

Cartell publicitari dels productes
d’Aubagne
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El projecte del Pla de Gestió
i Desenvolupament del
Parc Agrari del Baix Llobregat

U

na de les primeres
actuacions del Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat ha estat l’elaboració
d’un projecte que contingués
les línies bàsiques per al
desenvolupament de l’agricultura i les empreses agràries de
la Vall Baixa i el Delta del
Llobregat.
Aquesta proposta d’actuació serà tramesa immediatament a tots els pagesos,
associacions i cooperatives,
així com a entitats i administracions que tinguin competència en el sector i en el
territori. Per tant, els ajunta-

ments,
el
Departament
d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i el Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat
de Catalunya també rebran
l’esborrany del Pla de Gestió
i Desenvolupament.
La voluntat del Consorci és
la d’elaborar un text final de
Pla
de
Gestió
i
Desenvolupament que sigui
el resultat de les aportacions
que realitzin les entitats i
persones consultades, tot
basant-se en un comú denominador: el de treballar tots
plegats pel progrés econòmic

i social dels pagesos del Baix
Llobregat.

El Pla de Gestió i
Desenvolupament
un dels instruments
per a la consolidació
del Parc Agrari
El Parc Agrari del Baix
Llobregat és una proposta que
pretén la preservació de la
identitat agrícola i ramadera
del delta i la vall baixa del
Llobregat, generadora de
riquesa, en equilibri amb els
seus valors ecològics i culturals.
Es tracta d’una figura

11

orientada bàsicament a la
gestió d’un territori agrari
mitjançant a tres instruments
fonamentals que garanteixin
l’estabilitat territorial, promoguin el desenvolupament i
possibilitin la dinamització.
Els instruments bàsics que
defineixen el procés de consolidació del Parc Agrari són:
1. L’ens gestor, que, dotat
d’iniciativa, de competències
i de recursos humans i
econòmics, promogui el
desenvolupament econòmic
de les explotacions agràries i
el manteniment i la millora
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tori i en harmonia amb el
medi natural.
– Afavorir la qualitat ambiental del territori.
• En relació amb el territori
– Prioritzar la localització de
l’activitat agrària en un
territori definit.
– Incrementar la renda del
sector agrari i evitar l’abandonament de les explotacions.
– Mantenir
un
territori
esponjat i de qualitat.
– Afavorir el reequilibri territorial.

Un dels objectius és millorar la qualitat de les aigües de reg

de la qualitat ambiental del
parc agrari, bo i basant-se en
una gestió integral de l’espai
agrari en quatre àmbits
generals: la producció, la
comercialització, els recursos
i el medi tal com es recullen
en els Estatuts del Consorci
del Parc Agrari, recentment
constituït.
2. El pla especial, que,
com a figura urbanística, delimiti l’àmbit territorial del Parc
Agrari, reguli els usos i defineixi règims de protecció.
3. El pla de gestió i
desenvolupament que estableixi les línies estratègiques,
els objectius específics i les
mesures d’actuació per als
diferents àmbits de gestió de
l’ens, basant-se en l’objectiu
general del parc i en l’acord
entre els membres de l’ens.

– Optimitzar la renda de
situació.
– Generar llocs de treball
directes i indirectes.
– Captar noves activitats
econòmiques al voltant del
Parc
Agrari
(educació
ambiental, assessorament
tècnic, empreses de serveis
comuns, manteniment, etc.).

• En relació
subsidiarietat

amb

la

– Participació activa i conjunta de les administracions i
el sector agrari.
– Aconseguir
inversions
d’àmbit municipal, supramunicipal i europees.
• En relació amb la societat
en general

• En relació amb el medi
– Preservar el patrimoni agrari, natural i cultural.
– Conservar els recursos no
renovables i el consum dels
renovables (desenvolupament sostenible).
– Aconseguir un espai de
qualitat integrat en el terri-

– Tenir un territori endreçat
– Oferir un espai per a l’educació ambiental
– Permetre el gaudi d’un
espai amb qualitat territorial i ambiental
En definitiva, un parc agra-

ri és un instrument per realitzar adequadament la gestió
d’un territori, a partir de la
presa de decisions i la voluntat d’aconseguir determinats
objectius.
La gestió d’un parc agrari ha
d’ésser conservadora en la protecció dels seus valors, ha de
tenir una actitud positiva, imaginativa i creadora en les propostes i, en conseqüència, ha
d’activar les funcions del parc
agrari. Els valors s’han de protegir, les funcions s’han de desenvolupar. La gestió caracteritza
un parc agrari, fent-lo actiu i
dinamitzador d’un espai agrari
concret com és el del Delta i la
Vall Baixa del Llobregat.

Millorar les rendes
de les empreses
agràries, finalitat
fonamental del
Pla de Gestió i
Desenvolupament.
El Pla de Gestió i
Desenvolupament del Parc
Agrari del Baix Llobregat té
com a finalitat fonamental
consolidar l’espai agrari i fer
possible millorar les rendes de
les empreses agràries mitjançant l’assoliment de l’eficiència de les infraestructures i
els serveis generals, l’impuls de
sistemes de producció i comercialització adequats a les

Objectiu general del
Parc Agrari del Baix Llobregat

En definitiva, són eines
fonamentals per a la gestió i
el desenvolupament de l’espai agrari que han de possibilitar:

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.

• En relació amb l’activitat
econòmica

Aquest objectiu general respon a la definició del Parc Agrari del Baix Llobregat,
que s’ha de caracteritzar per aconseguir unes explotacions agràries viables en el marc
d’una agricultura sostenible integrada en el territori i en l’entorn natural,
i per atorgar un ús social ordenat als espais agraris i naturals.

– Millorar la competitivitat de
les empreses agràries.
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necessitats del mercat i en definitiva, la modernització de les
explotacions agràries per tal
que puguin millorar o assolir la
seva viabilitat empresarial.
Aquesta finalitat es concreta
en un document que recull l’acord institucional pres entre els
agents implicats en el Consorci
del Parc Agrari del Baix
Llobregat respecte de la necessitat d’implementar el parc tot basant-se en la gestió integral de
l’espai agrari. Aquest acord s’expressa formalment mitjançant
un objectiu general, unes línies
estratègiques que s’han de
desenvolupar a mitjà i a llarg termini i uns objectius específics
que es concreten en la voluntat
d’executar mesures que es consideren importants per al desenvolupament del Parc.

El Pla de Gestió i
Desenvolupament,
un document per a la
participació
Un Pla que té la pretensió

de ser efectiu, que pretén
donar resposta a les necessitats reals del sector agrari i
que té la voluntat de consolidar l’espai agrari ha d’obrir-se
a la participació de tots els
agents que hi tenen relació,
especialment als pagesos i a
les administracions implicades, per tal que valorin les
propostes, aportin suggeriments i, en definitiva, puguin
fer seu el document final que
en sorgeixi.
És per això que s’ha previst un procediment per
efectuar una àmplia consulta de la proposta de Pla
de Gestió i Desenvolupament
que, de forma resumida,
es presenta en aquesta
revista i que es pot consultar àmpliament a la seu
del Patronat de Promoció
Agrícola del Consell Comarcal
d e l B a i x L l o b re g a t . A l l à
mateix es poden demanar,
si es desitja, els qüestionaris que s’han elaborat per
tal de poder recollir les

Línies estratègiques
I. Assolir l’eficiència de les infraestructures i els serveis generals del territori agrari.
II. Promoure sistemes de producció i comercialització que afavoreixin l’increment de les rendes generades per les explotacions agràries.
III Fomentar la prestació de serveis i la modernització de les explotacions agràries per millorar-ne la
viabilitat.
IV Aconseguir un espai de qualitat integrat en el
territori i en harmonia amb el medi natural.
V Consolidar i donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del Parc Agrari sense interferències
amb l’activitat agrària.

L’objectiu general del Pla de Gestió i
Desenvolupament es desglossa en cinc línies
estratègiques per tal de permetre una millor
concreció a l’hora d’establir objectius específics que
cal a aconseguir i mesures concretes que s’han
d’executar. Aquestes línies recullen les diferents
propostes presentades en els estudis generals i
sectorials realitzats prèviament.

El Pla promourà sistemes de producció i comercialització que afavoreixin l’increment de les rendes.
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manifestacions del sector
agrari.

L’estructura
del document
El Pla de Gestió i
Desenvolupament s’estructura
basant-se en un objectiu
general, unes línies estratègiques i uns objectius específics
que es concreten en unes
mesures d’actuació.
L’objectiu general respon
a la definició del Parc Agrari
del Baix Llobregat i, per

tant, allò que ha d’ésser
“inalterable”. Les línies
estratègiques i els objectius
específics interpreten i
desenvolupen
l’objectiu
general i, per tant, tenen
voluntat de durada en el
temps. Les mesures són les
concrecions, les actuacions
que cal realitzar i que estan
supeditades a criteris de
priorització i de pressupost
disponible i, per tant, de
concreció anual en el Pla de
Gestió que estableixen els
estatuts del Consorci.

Objectius específics
i mesures
Les cinc línies estratègiques es desenvolupen en un
total de disset objectius específics i a cada un d’ells
li correspon unes mesures o actuacions concretes
que cal realitzar. Cada mesura porta annexa una
fitxa descriptiva amb les actuacions i recomanacions
que s’han de dur a terme per aconseguir assolir la
mesura, la reflexió sobre les “conseqüències de la
no aplicació” que permeti prioritzar-la, la definició
dels agents implicats i la relació de la mesura amb
d’altres per tal de facilitar l’establiment d’estratègies d’actuació per a la seva implementació.

Línia estratègica IV. Objectius específics

Línia estratègica I. Objectius específics

4.1 Millorar les relacions entre les zones naturals i les
àrees d’activitat agrícola, bo i atenuant els impactes
de la fauna silvestre.
4.2 Recuperar zones degradades i traslladar o eradicar
les instal·lacions alienes al medi agrari.
4.3 Vetllar per la disciplina urbanística i la vigilància
mediambiental i fer un seguiment acurat de la qualitat ambiental del Parc Agrari.

1.1 Millorar l’eficiència de la xarxa de camins
1.2 Millorar l’eficiència de la xarxa de drenatge
1.3 Millorar la qualitat de les aigües de reg i l’eficiència
de les xarxes de distribució
1.4 Garantir la seguretat rural
Aquests objectius es concreten en quinze mesures específiques

A aquests objectius específics els corresponen
deu mesures d’actuació concretes.

Línia estratègica II. Objectius específics
2.1 Promoure la introducció de noves tècniques agrícoles,
especialment de les que són més respectuoses amb el
medi
2.2 Impulsar la professionalització de l’activitat ramadera
per fer-la viable tot complint les normatives vigents.
2.3 Promoure la cooperació entre pagesos per valorar les
produccions i millorar les condicions d’accés al mercat
de forma competitiva.

5.1 Ordenar i condicionar els espais i accessos d’ús
públic al Parc Agrari.
5.2 Difondre els valors productius, ecològics i culturals
del Parc Agrari.
5.3 Desenvolupar programes pedagògics i divulgatius
sobre l’espai i les activitats agràries.

A aquests objectius específics els corresponen nou
mesures d’actuació concretes.

A aquests objectius específics els corresponen
sis mesures d’actuació concretes.

Línia estratègica V. Objectius específics

Línia estratègica III. Objectius específics
3.1 Impulsar la implantació i el desenvolupament de
serveis a les empreses agràries que afavoreixin la
incorporació de valor afegit als seus productes.
3.2 Promoure una normativa de l’espai agrari que possibiliti el desenvolupament de les empreses agràries
3.3 Fomentar la formació dels pagesos en les noves tècniques de producció, comercialització i gestió.
3.4 Afavorir l’adequació de l’estructura i les dimensions
de les explotacions agràries als requisits que en permetin la viabilitat.
A aquests objectius específics els corresponen
set mesures d’actuació concretes.

Cal millorar les relacions entre les zones naturals i les àrees
d’activitat agrícola.
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La pàgina WEB
del Parc Agrari

E

l Parc Agrari del
Baix Llobregat disposa d’una pàgina Web a Internet per
donar a conèixer el
Programa LIFE i les
principals actuacions
del Consorci.
Els productors i entitats agràries del Parc
Agrari que ho sol·licitin podran tenir una
pàgina, patrocinada
pel Consorci, de pro-

TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions

moció de la seva
empresa o activitat.
Per poder-ho demanar solament cal que
omplin les caselles
que apareixen a la
pàgina
d’Internet:
http://www.diba.es/
parcagrari/pro.htm i
que ens facin arribar
un logotip o algun element característic de
la seva empresa (per
ex. fotografia).

Pàgines WEB d’interès:
Diputació: http://www.diba.es
Anella Verda: http://www.diba.es/diba/anellaverda/index.html
Unió de Pagesos: http://www.svt.es/unio/
Consell Comarcal del Baix Llobregat: http://www.virtualbaix.com
Unió Europea/LIFE: http://europa.eu.int/comm/life
Life-Palerm: http://www.agrinform.it/cia/life/

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

Un programa LIFE per a la
conservació de sòls agrícoles

L

a Unió Europea ha donat
suport
al
programa
“Accions demostratives i
transferència tecnològica per a
la reducció de l’erosió del sòl
promogut per l’Asociación
Española Labor en col·laboració amb l’organització professional agrària ASAJA .

Aquest programa consistirà
en la promoció de tècniques
per a la conservació dels sòls,
consistents en deixar el sòl
cobert –almenys en un 30% de
la superfície– amb restes de la
collita anterior, eliminar les
roturacions i llaurades prèvies a
la sembra i substituir aquestes

pràctiques agrícoles prèvies per
aplicacions de productes de
baixa perillositat per a la fauna
terrestre i aquàtica aptes per
acabar amb les males herbes i
evitar, al mateix temps, que la
fauna es vegi amenaçada.
L’import de la subvenció de
la Unió Europea mitjançant el
projecte Life ha estat de
41.800.000 pessetes per al
període 1997-2000.
Font: Unió Europea / LIFE Environment

L’administració de la ciutat xinesa de Shangai,
interessada pel projecte del Parc Agrari

E

l districte del Pudong de
la ciutat de Shangai s’ha
interessat en el desenvolupament integral de la zona
agrícola periurbana compresa
dintre del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
La ciutat de Shangai es troba
immersa en l’actualitat en un
procés molt accelerat de creixement i vol realitzar un projecte
per compatibilitzar aquest creixement amb la salvaguarda i el
desenvolupament de la zona
agrícola. És per això que
l’Administració del districte del
Pudong i la Universitat Tongji

s’han posat en contacte amb la
Universitat Politècnica de
Catalunya i amb la Diputació
de Barcelona per tal d’intercan-

viar informació, elaborar propostes i realitzar el seguiment
d’actuacions en matèria d’agricultura periurbana.

Zona agrícola periurbana al districte del Pudong
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• 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 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: 93 668 56 61
• 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 08
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: 93 663 00 00
• 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 00
Policia local: 93 480 60 01
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 29 11
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 908 19 01 38
• Viladecans: 93 656 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Protecció Civil: 93 482 03 25
• Bombers: 085
• Creu Roja de Sant Boi: 93 652 13 11
• Policia Nacional: 091
• Guàrdia Civil: 062
• Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts: 93 656 67 61
• Mossos d’Esquadra: 93 300 91 91
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Neix una proposta de futur,
participem-hi tots
Consorci

Parc Agrari
del Baix Llobregat

