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El 2008 és any d’aniversari. Fa deu anys des del
26 de juny de 1998 que el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat es va constituir en sessió plenària.
Aquest aniversari s’iniciarà amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, al Consorci del Parc Agrari.
D’aquesta manera, són presents en els òrgans
de govern i d’administració del Consorci totes
les administracions d’àmbit català.
Aquests deu anys han permès dur a terme
actuacions amb resultats positius que han
donat resposta a l’objectiu general, a les línies
estratègiques i als objectius específics definits
en el Pla de gestió i desenvolupament ja es de
l’inici. S’ha donat resposta a moltes necessitats
del propi sector agrari com a resultat d’una
gestió propera, gràcies al suport i impuls de la
Diputació de Barcelona i a la voluntat de tots
els membres del Consorci –electes i tècnics– i a
haver estat possible tenir Can Comas com a
centre d’informació i gestió. A més, s’han
pogut oferir aquestes instal·lacions per desenvolupar iniciatives del propi sector i compartir
estances i serveis amb les tres agrupacions de
defensa vegetal (ADV), entitats regides pels
propis socis encarregades d’assessorar-los en
les mesures agronòmiques a aplicar en les
seves explotacions agràries i a través de les

quals s’està fomentant l’agricultura integrada i
ecològica.
El 2008 és també l’inici del nou Pla d’actuacions bianual, que es va aprovar en el primer
Consell Plenari. Del conjunt de programes que
aquest Pla estableix, cal remarcar-ne dos de
fonamentals: el denominat Parc Actiu, per
fomentar la comercialització dels productes
agraris del Parc i de suport a iniciatives empresarials per a la comercialització, i el Parc
Endreçat, que ha de desenvolupar-se a través
de plans d’intervencions territorials integrals
destinats a l’ordenació d’hortets, la recuperació
de camps abandonats per fer-hi possible el conreu i la implantació d’agropols o espais destinats a ubicar-hi activitats paraagràries que no
han d’entorpir el desenvolupament normal de
l’activitat dels professionals agraris, els pagesos
i les pageses.
Endreçar el territori del Parc Agrari és fonamental per raons paisatgístiques, però sobretot
per raons agràries, ja que altrament serà difícil
poder desenvolupar una agricultura integrada
o ecològica a partir de la consideració del Parc
com un ecosistema agrari, tal com reconeixen
els nous estatuts.
Cal, doncs, poder aplicar amb normalitat allò
que disposen el Pla especial de protecció i millora i les legislacions sectorials vigents, així com
les disposicions que estableixin les properes
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Modificació dels estatuts del Consorci
El reconeixement del Parc Agrari com un agroecosistema, un dels trets a destacar

Al Consell Plenari del dia 22 de novembre,
a més de constituir-se el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat tal com correspon a l’inici d’un nou mandat de les corporacions locals, s’hi va incorporar definitivament la Generalitat de Catalunya a
través del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR). El Plenari
es va regir pels nous estatuts, que han
estat modificats per possibilitar la incorporació del DAR, després que aquest va deixar palesa la voluntat d’incorporar-se al
Consorci en la signatura el 25 de gener de
2006 del protocol «relatiu a la incorporació de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural al Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat i de col·laboració en l’aplicació de determinades polítiques agràries i de desenvolupament rural
en l’àmbit del Parc Agrari del Baix
Llobregat» (vegeu NOTÍCIES DEL PARC AGRARI
núm. 16).
El procés administratiu de tramitació i
aprovació dels nous estatuts per part de
tots els membres del Consorci ha estat
llarg però finalment culminat. Aquesta
modificació incorpora en el preàmbul
una idea fonamental, el reconeixement
que el Parc Agrari és un ecosistema
agrari i, per tant, que l’activitat que li és
pròpia és l’agrària. En concret, ho
expressa dient que pel compliment de
les normatives del Consorci i pels objectius específics i les mesures del Pla de
gestió i desenvolupament, cal tenir present que «el Parc Agrari és un agroecosistema fràgil, com tots els ecosistemes
mediterranis, i sobre el qual cal establir
mecanismes que facin possible la seva
conservació així com poder desenvolupar l’activitat que li és pròpia, l’agrària,
sense oblidar les seves funcions ambientals i socials».
A més es ratifica en els objectius i funcions que ja estaven expressats en els
estatuts anteriors de 1997 i incorpora
allò que després de gairebé deu anys de
gestió s’ha considerat que calia afegir,
tenint molt present l’expressat en el preàmbul, és a dir, l’equilibri necessari entre
les funcions econòmiques derivades de
la pròpia activitat agrària; les ambien-

tals, resultat del maneig agronòmic, de
l’entorn natural i dels recursos disponibles, i les socials, pròpies d’un entorn
densament poblat.
Deu anys de gestió han permès obtenir
i posar en marxa dos instruments fonamentals de la figura de “parc agrari”: el
Pla de gestió i desenvolupament (PGD) i
el Pla especial de protecció i millora (PE).
El PGD, aprovat definitivament al Consell
Plenari del 5 de juny de 2002, defineix el
marc general d’actuació per consolidar i
desenvolupar les funcions de l’espai agrari en el context una agricultura que tendeixi cap a la sostenibilitat, integrada al
territori i en harmonia amb el medi natural. El PE, aprovat definitivament el 17 de
desembre de 2003, esdevé l’instrument
jurídic administratiu que regula les activitats econòmiques compatibles amb la
preservació dels recursos naturals, l’equilibri ecològic i el patrimoni cultural. Amb
això es delimita l’àmbit del Parc Agrari,
s’ordenen els usos agraris, de lleure i

urbanístics i la creació d’infraestructures i
serveis generals i es fixen els instruments
de gestió. El PE i el PGD esdevenen els
instruments fonamentals del Consorci del
Parc Agrari.
Pel que fa als òrgans de govern del
Consorci, s’incorporen al Consell Plenari
tres membres de la Generalitat de
Catalunya i s’equiparen, així, al nombre
de representants que ja hi tenia la
Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal i la Unió de Pagesos.
Els nous estatuts atorguen al Consell
Plenari la competència per aprovar la tramitació de la revisió del PE i fer-ne modificacions puntuals, així com d’aprovar la
tramitació i la redacció, revisió i modificacions puntuals de les ordenances del Parc
Agrari.
La Comissió Executiva s’amplia també
amb la incorporació de dos membres de
la Generalitat de Catalunya, i es passa de
dos a tres els membres de la Unió de
Pagesos.

La masia de Can Comas, Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari.
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PARC ACTIU: programa de promoció econòmica del Parc Agrari

La carxofa, protagonista
en els debats i l’acció de la 2008: març. Núm. 19
promoció econòmica
S’ha iniciat la nova temporada de la carxofa. Com a producte emblemàtic dins
de bona part del Parc Agrari, rep una
atenció especial en el programa PARC
ACTIU de promoció econòmica del Parc
Agrari del Baix Llobregat. És en aquest
sentit que al llarg dels darrers mesos des
del Parc Agrari s’han dut a terme diverses
iniciatives per millorar-ne la comercialització.

què es troba la tramitació de la legalització de la IGP. Lluny d'haver-se aturat, es
va establir una col·laboració amb
l'Escola d'Hosteleria de Castelldefels
per tal que, des del punt de vista culinari, es definissin les característiques
organolèptiques de la carxofa que es
conrea a l'àmbit del Parc Agrari. La
informació que se n'obtingui s'inclourà
en la tramitació per obtenir
el certificat IGP Carxofa Prat
La IGP Carxofa Prat
de la UE.
La carxofa rep
Mentre no s'acaben
L’Associació Promotora de
aquests
tràmits, s’està fent
la IGP Carxofa Prat es va
una atenció
una
acció
de promoció on
reunir el dia 14 de novemespecial dins del
s’anuncia que «Arriba el
bre per conèixer i debatre
programa PARC temps de la carxofa» i que
les iniciatives que s’estan
recull el principi general de
duent a terme per fomenACTIU
l’estacionalitat dels productar la venda i el consum
tes agraris. Tal com indica el
d’aquest producte emblepòster
de
la
campanya,
«Cada època de
màtic.
l’any
té
els
seus
colors,
els
seus sabors i les
Els membres de l’Associació es van
seves
olors»
i
per
això
arriba
el temps de
mostrar molt interessats per la situació en

descobrir «La riquesa del delta», que és la
Carxofa Prat.
Per una altra banda, la Cooperativa
Agrària Santboiana ha reeditat el pòster
que ha tingut a la parada de Mercabarna
des de fa anys i on apareixen tres carxofes sota el lema «El producte de casa
nostra». Aquestes carxofes també es
recullen en el pòster editat pel Parc
Agrari, ja que són representatives de les
característiques de la varietat cultivada
de Carxofa Prat.

Workshop «Estratègies comercials
per als productes agraris»

Els assistents a la jornada van poder analitzar les iniciatives que s’han dut a terme per
a la promoció dels productes agraris que es cultiven a l’àmbit del Parc Agrari.
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Així mateix, el dia 10 de novembre va
tenir lloc a Can Comas el primer «workshop» o grup de treball dirigit per especialistes de la comunicació amb l’objectiu
d’analitzar les iniciatives que des del Parc
Agrari hem impulsat o donat suport per a
la promoció dels productes agraris.
L’anàlisi d’iniciatives com les campanyes «Els sabors de l’horta», «El Pota
Blava a la carta», la marca Producte
FRESC del Parc Agrari, les carxofades, la
presència a les fires dels diferents municipis de la comarca o els fulletons dirigits
als consumidors, tenia com a objectiu
obrir un debat a l’entorn de les estratègies comercials per als productes agraris
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del Parc. Els professionals de la comuni- sobre els beneficis i valors que transmet
cació i el màrqueting Jordi Vilagut, psi- la utilització de determinades terminolocòleg i director creatiu d’Izquierdo G2 gies com són «producte fresc», «produc(Grupo Grey) i que ha treballat per mar- te local» o «producte ecològic».
A la tarda es va desenvolupar un tercer
ques i entitats com Carbonell, Borges,
Codorniu, DO Somontano, la Xarxa de bloc centrat en la comunicació i la imporMercats Municipals de la Diputació de tància i repercussió que certes actuacions
Barcelona i el Ministeri d’Agricultura, i com cartells i fulletons, campanyes gasRamon Ollé, llicenciat en Història, gra- tronòmiques o pàgines web tenen en la
duat en Màrqueting, professor del comercialització dels productes.
En aquesta jornada va
Departament de Direcció
quedar clar que el fet que
de Màrqueting d’ESADE i
es tingui un logotip no sigdirector de Planificació
El logotip es
nifica que aquest sigui
Estratègica del Grupo
converteix en
també una marca. El logoGrey, van dirigir la jornada
marca quan és
tip es converteix en marca
en què va assistir un grup
de 14 persones, entre una idea al cap del quan és una idea al cap del
consumidor. Aquest és el
pagesos i tècnics.
consumidor
repte que des del Parc
La sessió del matí va tenir
Agrari, dins del programa
dos blocs diferenciats. El
primer bloc va girar al voltant del signifi- PARC ACTIU de promoció econòmica, i el
cat de les marques i el rol que havia de propis pagesos i pageses tenim: com fer
jugar la marca Parc Agrari del Baix que els nostres logotips esdevinguin marLlobregat, així com altres marques com ques.
Aquesta reflexió conjunta quedarà
Pollastre Pota Blava o Carxofa Prat. En el
segon bloc es va entrar en un debat recollida en unes conclusions i una agen-

da de futur que els dos especialistes presentaran al Consorci del Parc Agrari en
forma de document.

Desena edició del Calendari de les Llunes del Parc Agrari
Per desè any, el Parc Agrari del Baix
Llobregat ha editat el Calendari de les
Llunes. Com el 2007, s’ha fet sobre un
fons negre, però enguany el format és
apaïsat. Per a l’edició dels 12.000 pòsters
del calendari, el Parc Agrari compta amb
el suport de la Diputació de Barcelona, de
la Generalitat de Catalunya, del Consell
Comarcal del Baix Llobregat i de la Unió
de Pagesos.
Els productes frescos del Parc Agrari,
com ara tomàquets, porros, pastanagues,
espàrrecs, coliflors, bledes, carxofes,
pomes, préssecs i cireres, així com el
pollastre Raça Prat, ocupen la imatge
lateral esquerra del Calendari de les
Llunes 2008, que assenyala totes les fases
de la lluna, dia a dia, durant tot l’any. A
més, es pot comprovar quina és l’època
de collita de cadascuna de les fruites i
verdures del Parc. Una altra novetat d’enguany és la presència del distintiu
Producte FRESC del Parc Agrari, que té
com a objectiu promocionar les fruites i
hortalisses produïdes en l’àmbit del Parc.

Aquest és el desè any consecutiu que s’edita el calendari, que es pot descarregar en
.pdf però també es pot demanar rebre’l
en paper enviant un correu electrònic fentne la petició a xarxaparcs@diba.cat.
El calendari també es pot aconseguir a la

masia de Can Comas, Centre d’Informació
i Gestió del Parc Agrari, i a totes les fires
comercials que es duen a terme al Baix
Llobregat amb la participació del Consorci
del Parc Agrari.
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A la recerca
del valor afegit
El Parc Agrari del Baix Llobregat
i la UPC signen un conveni de
col·laboració per a la selecció i
millora de la Carxofa Prat

La proximitat de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i la
voluntat de col·laborar amb el Consorci del
Parc Agrari van fer possible que l’octubre
del 2006 se signés un conveni de col·laboració entre ambdues institucions en el
marc de la recerca, la docència i el desenvolupament tecnològic.
Aquest conveni general es concreta amb
convenis específics com el que es va signar
el passat 17 de gener per desenvolupar el
projecte de Selecció i millora genètica de la
Carxofa Prat. Dirigit pel professor Francesc
Casañas de l’Equip de Millora Genètica
Vegetal de l’ESAB–UPC, aquest projecte es
proposa estudiar en profunditat la variabilitat genètica i ambiental d’aquesta varietat. A través de la detecció i el seguiment
dels exemplars de carxofera més produc-
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Camp de carxofes al Parc Agrari.

tius que es cultiven al Parc Agrari (amb tres
o més carxofes per tija), tècnics i investigadors de l’ESAB–UPC dirigits pel professor
Casañas seleccionaran els individus que
posteriorment seran reproduïts i s’utilitzaran com a plançons per al conreu.
Amb aquest projecte es pretén aconseguir estandarditzar un mètode per obtenir
4 carxofes de cada brot de borrons, així
com un protocol de tractament de plançons i plantació que en disminueixi la mortalitat durant el primer any i en millori la
producció.

L’estudi, que es durà a terme durant el
2008 i el 2009, té un pressupost total de
38.300 €.
El segon conveni que se signarà amb el
departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de l’ESAB–UPC i que
serà dirigit per la professora Montserrat
Pujolà s’orienta a l’«elaboració d’aliments
processats a partir de la Carxofa Prat». En
concret fa referència a la quarta i cinquena gamma a partir d’un producte d’elevada i reconeguda qualitat nutricional com
és la carxofa.

El Pota Blava i la carxofa, protagonistes
del Tast de productes de qualitat de PRODECA
La masia de Can Comas va acollir el Tast de productes de qualitat del Baix Llobregat
En el marc de la 34a Fira Avícola del Prat, PRODECA, conjuntament amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat i el Parc Agrari, van organitzar el 14

La presidenta del Consorci del Parc Agrari va presentar el Tast de
productes de qualitat a la masia de Can Comas en el marc de la
Fira Avícola del Prat de Llobregat.
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de desembre a la masia de Can Comas el Tast de productes de
qualitat, una activitat promocional a l’entorn de la producció de
qualitat amb distintiu.
L’acte, presentat per la presidenta del Consorci del Parc, Sra.
Rosa Boladeras Serraviñals, i acompanyada pel Sr. Rafael Roig
Milà, diputat delegat de turisme de la Diputació de Barcelona;
el Sr. Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, i la
Sra. Montserrat Gil de Bernabé, presidenta de PRODECA, va
tenir com a producte protagonista el pollastre i el capó de la
Raça Prat, l’únic pollastre de tot l’Estat espanyol que ostenta el
segell d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) amb el qual la Unió
Europea distingeix els productes alimentaris de major categoria
del continent. També la Carxofa Prat hi va tenir un lloc destacat.
Els més de 130 assistents al tast van poder degustar els diversos plats de pollastre i carxofa dissenyats i presentats pel restaurant Cal Mingo de Viladecans i acompanyats amb vins de la
DO Catalunya i caves elaborats a la comarca.
Es tracta d’un acte més de promoció d’aquests productes dirigit a prescriptors o persones interessades que creen opinió a
l’entorn de la gastronomia.
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Dossier tècnic

Campanya 2007 de l’ADV de Fruita del Baix Llobregat

Bona campanya tot i les gelades i l’increment de mosques
Acabat el 2007 és moment de començar
a fer-ne valoracions. Us parlem a continuació de com han anat la campanya de
fruita i els treballs sobre millores agroecològiques que s’han dut a terme des
de l’ADV de Fruita del Baix Llobregat.

ADV FRUITA

El 2007 l’ADV de Fruita, empesos per les
peticions dels nostres socis, que a més de
fruita fan horta, i per altres pagesos que
fan horta per la zona nord del Baix
Llobregat hem ampliat els nostres serveis
d’assessorament a cultius hortícoles amb
la incorporació d’un tècnic especialitzat:
en Borja Camí. Això ha estat possible
gràcies a l’augment del nombre de socis
de l’ADV, que en aquests moments és de
60 pagesos.
El fet d’haver ampliat a horta ens permet treballar en col·laboració estreta
amb els tècnics de les dues ADV d’Horta
del Baix Llobregat. En el proper número
els tècnics d’horta de les tres ADV us
explicaran els progressos en les proves i
experiments de camp d’aquest any.

Trampa cromàtica groga amb acetat
amònic per a capturar mosca de la cirera.

ADV FRUITA

Incorporació d’un nou tècnic
especialitzat en horta

Trampes olipe penjades en oliveres.

Valoració general de la campanya
de fruita 2007
La campanya 2007 ha estat molt marcada per l’hivern suau que l’ha precedida.
Segons el Servei Metereològic de
Catalunya al Baix Llobregat la temperatura mitjana hivernal ha estat 2.5ºC superior als valors mitjans climàtics de la zona.
Això ha fet que les poblacions de mosca
de la fruita (Certatitis capitata) i mosca de
l’olivera (Bactrocera oleae) hagin estat de
les més altes dels darrers anys. Fins i tot hi
ha hagut població de mosca de la cirera
(Rhagoletis cerasi) en indrets on normalment no se’n veu, com a Begues.
Probablement l’hivern suau ha afectat
altres plagues però els que més incidència
han tingut sobre els cultius són les mosques (dípters) en general.
A la primavera hi va haver gelades que
van cremar les flors de codonyers, pereres
i cirerers i es va arribar a perdre, en alguns
casos, el 100% de la producció. També
van cremar alguns fruïts acabats de quallar en presseguers. Segons la varietat de
préssec, es va veure afectat d’un 40% a
un 100% de la producció. Martorell i
Abrera va ser on les gelades es van fer
notar més, però en altres zones, com

Santa Coloma de Cervelló, algunes varietats van patir danys.
A part d’aquests incidents es pot dir
que la campanya de fruita del 2007 ha
estat força positiva, tant pel que fa a collites com a la seva comercialització.

Resum dels resultats
dels específics 2007
A l’ADV de Fruita hem seguit tirant endavant diferents línies de proves de mesures
agroecològiques per tal de trobar alternatives viables a l’ús de fitosanitaris per al
control de plagues i malalties.

Sanitat del sòl
Seguim treballant la biofumigació com
a tècnica de sanejament dels sòls.
Sabem que és un sistema eficaç però
estem acabant de perfilar en quines
condicions de camp (secà, regadiu,
fruiters instal·lats, camps buits...) és
realment útil. De moment veiem que
els millors resultats es donen en camps
buits en regadiu.
Pel que fa a la sanitat general dels nostres sòls estem aplicant diferents tipus
de matèries orgàniques per a la fertilització dels camps i comprovant, amb el
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ADV FRUITA

Dossier tècnic

Camp de pruneres en plena producció.

temps, la millora de l’estat dels sòls
quant a estructura, drenatge, aireig i
salut general de les plantes cultivades.

Pol·linització
Hem vist que la instal·lació d’arnes d’abellots ajuda a una bona pol·linització
de pruneres i mirabolans, en aquells
llocs on no hi ha prou abelles.

Control de corcs
El control dels microlepidòpters (les erugues de petites papallones com la grafolita, l’anarsia, la carpocapsa o la funebrana) en fruita és un dels temes que
ens capfiquen. La tècnica que estem
provant, ja des de fa uns anys, és la confusió sexual. Veiem que funciona perfectament en determinades condicions
–parcel·les grans més o menys aïllades o
treball conjunt de tots els pagesos d’una
zona. Fins ara, la confusió es fa penjant
als arbres difusors de feromona femenina en quantitat suficient. Aquest any
hem provat com a novetat feromona
femenina ruixada sobre els arbres en
determinats moments. La utilització d’aquesta tècnica, el lloc i el moment indicats són aspectes que anem polint any
rere any. També obtenim dades de camp
sobre el vol de les diferents espècies i les
relacionem amb els danys produïts i amb
els tractaments realitzats per poder valorar la necessitat real d’efectuar determinats tractaments. És important avaluar
correctament si el dany del nostre camp
està realment produït per la plaga el vol
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de la qual estem controlant o bé és alguna altra espècie que actua i ens despista.

Control de mosques
Els dípters en general són plagues clau
als fruiterars. La tècnica de la captura
massiva s’està mostrant prou eficaç
encara que no infal·lible.
La captura massiva en la mosca de la
fruita està més desenvolupada a causa
de la seva importància econòmica.
Seguim fent captura massiva de la
mosca de la fruita en àmbit comarcal;
aquest any s’han cobert més de cinquanta hectàrees. El vol de la mosca ha
estat espectacular durant aquesta campanya, cosa que ha fet que de mitjan
juliol a final d’agost s’hagin hagut de
complementar les trampes amb ruixades. Fora d’aquest període no ha calgut
ruixar la mosca i el control ha estat eficaç. La major part de cultius ecològics
que portem cullen primerenc i n’hi ha
hagut prou amb el control amb trampes. En algun camp ecològic que es cull
tardà ja fa alguns anys que s’aplica la
captura massiva a la finca i en tot el seu
entorn. Això ha fet baixar la població i
els danys produïts han estat assumibles.
Per al control de la mosca de la cirera
estem fent un assaig sobre l’eficàcia de
diversos tipus de trampes que ens
puguin servir tant per fer un correcte
seguiment del vol com per fer captura
massiva. Per segon any s’ha provat la
captura massiva amb trampes cromàti-

ques grogues i atraient d’acetat amònic
en un camp ecològic amb força problemàtica històrica amb aquesta mosca. El
resultat ha estat
sense
2008:excel·lent,
març. Núm.
19cap
dany. S’ha pogut fer el seguiment fins
al consumidor i s’ha pogut garantir que
no hi havia danys a la cirera ni al cap
d’uns dies d’haver collit.
Per al control de la mosca de l’olivera
estem generalitzant l’ús de trampes
Olipe amb solució de fosfat biamònic
com a atraient. El 2007 el vol també ha
estat elevadíssim i les trampes han anat
plenes. Tot i així hi ha hagut danys
importants en molts camps, fins i tot en
camps on s’ha ruixat amb fitosanitaris.
Les trampes Olipe semblen més eficaces
si es combinen amb l’aplicació de caolí
ruixat als arbres. La superfície d’oliveres
està creixent i és una de les qüestions
que haurem de seguir treballant per
assolir un nivell de danys mínim.

Reconversió de finques
a l’agricultura ecològica
Aquest any 2007 s’han inscrit a l’agricultura ecològica quatre finques de
fruita i dues d’horta i s’han associat a
l’ADV dues finques més de fruita i
horta en ecològic. Això, sumat a les
que ja dúiem, fa un total d’onze finques menades de forma ecològica
entre els socis de l’ADV (el 18%). Això
fa encara més necessari el treball en la
línia de la gestió agroecològica de les
finques. L’experiència en aquestes finques ajudarà a millorar el maneig de
totes les finques de l’ADV.

Millora de la comercialització
Està clar que la comercialització dels productes està vinculada a la sostenibilitat
del nostre sistema agrari. Per això treballem qüestions com la traçabilitat a través
dels quaderns de camp i d’un programa
informàtic, l’Hespèrides. A més estem
posant en dansa una pàgina web perquè
els consumidors coneguin els productes
dels nostres pagesos i sàpiguen on els
poden trobar. La pàgina es diu
www.fruitsdelbaix.cat i properament
estarà en funcionament.
Andreu Vila i Núria Cuch
Tècnics de l’ADV de Fruita
del Baix Llobregat
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Millores constants en el maneig dels cultius
A part de les diferències climatològiques, cal esmentar les relatives al maneig
de cultius, és a dir, l’increment de l’ús d’insecticides respectuosos amb la fauna auxiliar, acompanyat d’una reducció dels insecticides més agressius i d’ampli espectre, i el
canvi en el maneig del sòl en algunes
explotacions.
Des de l’ADV hem intentat ajudar a buscar alternatives per al control de molts dels
problemes que tenen els agricultors. Això
ho hem fet mitjançant assajos i proves realitzades directament als camps dels agricultors. Aquests assajos són:
– Desinfecció del sòl mitjançant biofumigació.
– Captura massiva de l’eruga del tomàquet (Helicoverpa armigera).
– Captura massiva de l’eruga de la col
(Plutella xyllostella).
– Hivernacles pilot de control biològic en
tomàquet i cogombre.
– Introducció de fauna auxiliar en hivernacle.
– Establiment de marges.
– Comparativa de tractaments fitosanitaris.
– Col·locació de kairomones pel trip.
– Seguiment de l’eclosió dels ous del
riquer de la carxofa (Gorthina xanthenes).
També hem fet alguna prova esporàdica
com:

– Prova de nematodes entomopatògens
(nematodes que parasiten insectes) pel
control del trip (que també afecta la
mosca blanca i l’eruga) en tomàquet i
alls tendres.
– Prova de Bauveria bassiana (fong que
parasita la mosca blanca).
– Prova d’adobs en verd per millorar l’estructura i la matèria orgànica del sòl per
millorar-ne la productivitat.
Podem considerar que els resultats d’aquestes proves són satisfactoris, tot i que
encara no tenim les dades completes d’alguns d’aquests assajos o bé encara estan
en període de proves i no es poden extrapolar a tots els agricultors. És per això que
en el pròxim número explicarem amb més
detall aquests assajos. Cal remarcar, però,
que alguns d’aquests es van assentant
entre els agricultors, fet que constata que la
feina realitzada des de les ADV no és en va.
Així doncs, des del punt de vista de les
ADV, el balanç de la campanya de 2007 ha
estat positiu. Els agricultors s’esforcen, any
rere any, a millorar els seus sistemes de producció i és per això que dia a dia els tècnics
de l’ADV encoratgem els agricultors a tirar
endavant i no defallir en aquesta tasca tant
dignificant com és aquest ofici.
Borja Camí i Marnet
Anna Gómez i Lecunberri
Roc Mas i Navarro
Tècnics d’Horta de les ADV del Baix Llobregat

ADV HORTA

Una vegada més, en finalitzar la campanya d’estiu de 2007, l’ADV d’Horta fem
revisió de les proves i observacions que
hem fet, i intentem destriar el que ha
funcionat i el que no. Mirant enrere,
podem afirmar que aquest any 2007 hi
ha hagut diferències respecte als anteriors, diferències no tan sols climatològiques, sinó que també en les millores i
inquietuds dels agricultors respecte al
maneig dels cultius.
Pel que fa als factors climatològics
(comentats a l’escrit de l’ADV en el mateix
número de la revista), en horta han causat
dues plagues importants. D’una banda, la
poca pluviometria durant l’hivern ha afavorit, a la baixa, la presència de macrolepidòpters com l’Helicoverpa armigera (eruga
del tomàquet) durant l’estiu. Tanmateix,
les pluges d’agost poden haver influït en
l’elevada presència a la tardor sobretot de
Plusia o Authgrapha gamma. De l’altra,
com comentaven els tècnics de fruita, una
altra família plaga que ha vist modificat el
seu cicle són els dípters i, entre ells, la
Bemisia tabacci (mosca blanca). Les temperatures suaus durant l’hivern han afavorit la presència de la Bemisia tabacci al
principi de la campanya d’estiu, cosa que
al seu torn ha afavorit l’arribada del virus
de la cullera (TYLC). Tanmateix, un estiu
amb temperatures suaus ha ajudat a controlar, en alguns casos, la presència d’aquest virus durant la resta de la campanya.

Els tècnics de l'ADV d’Horta fan prospeccions periòdiques dels camps.
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“ La millora de la comercialització
dels productes de qualitat
Núm. 19
elaborats a Catalunya és 2008:
un març.
repte
que les administracions i el sector
hem d’afrontar plegats”
Entrevista amb Joaquim Llena, conseller d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

El Consell de Govern de la Generalitat la Generalitat, a través del DAR, al i desenvolupament de la base territode Catalunya va formalitzar el 16 d’oc- Consorci del Parc Agrari del Baix rial i l’activitat agrària preveu realitzar el DAR al Parc Agrari? En quins
tubre la incorporació de la Generalitat, Llobregat?
àmbits?
La
incorporació
de
la
Generalitat,
mitjana través del Departament d’AgriEl
desenvolupament de l’activitat agrària,
çant
el
DAR,
permetrà
coordinar
i
desplecultura, Alimentació i Acció Rural, al
gar
les
polítiques
de
desenvolupament
de
la funció ambiental i de l’ús social s’han
Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat. Durant la sessió també es agrari i protecció del territori, així com la de compatibilitzar amb la preservació dels
implicació institucional en recursos naturals, l’equilibri ecològic i el
van aprovar els nous estaun ens que aplega les volun- patrimoni cultural. Per tant, davant la
tuts del Consorci.
tats de diverses institucions. regressió que pateixen els sòls agraris en
D’aquesta manera, el
“Cal establir
S’ha de tenir en compte que les zones agrícoles periurbanes a
Consorci queda integrat
per la Diputació de Bar- mecanismes que el DAR té part de les com- Catalunya, la necessitat de donar-los un
facin possible el petències en matèries que tractament especial i evitar-ne la desaparicelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la desenvolupament afecten al Parc Agrari del ció s’ha convertit en un imperatiu no
Baix Llobregat.
només polític, sinó econòmic, social i culUnió de Pagesos com a
agraris”
tural.
entitats promotores, conDe cara al futur, una bona protecció de
A través del Protocol d’injuntament amb els ajuntaments de 14 municipis del Baix corporació de la Generalitat al Consorci l’agricultura en aquestes zones està
Llobregat i la Generalitat de Catalunya del Parc Agrari, el DAR es compromet a inclosa ja per les seves característiques
promoure davant el Govern català l’im- especials en el Programa de Desenvolua través del DAR.
puls d’una iniciativa legislativa encami- pament Rural (PDR) 2007-2013, que va
Quines són les motivacions que han nada a fer que el Parlament de ser aprovat per la Comissió de Desenportat la Generalitat de Catalunya mit- Catalunya aprovi una Llei d’espais volupament Rural de la UE el 19 de desembre passat.
jançant el DAR a incorporar-se, com a agraris. Quins horitzons
membre de ple dret, al Consorci del obriria aquesta llei que
El Consorci del Parc
Parc Agrari?
d’entrada es preveu que
“En la futura Llei Agrari va demanar que
S’ha de tenir en compte que el Parc inclourà la redacció d’un
Agrari del Baix Llobregat és un agroeco- Pla d’espais d’interès d’espais agraris hi en el Programa de
sistema fràgil, com tots els ecosistemes agrari (PEIA)?
haurà una especial Desenvolupament Rural
mediterranis, i sobre el qual cal establir La futura Llei d’espais agra(PDR) 2007-2013 es recoatenció pel que fa neguessin els espais agramecanismes que en facin possible la ris té com a objectiu fonaa l’agricultura
conservació, així com poder desenvolu- mental la protecció dels
ris periurbans com a
par l’activitat que li és pròpia, l’agrària, espais agraris que hi ha
espais agraris amb dificulperiurbana”
sense oblidar les seves funcions ambien- actualment a Catalunya. En
tats específiques que
tals i socials. Per això la Generalitat ha aquest text legislatiu, per
necessiten ajuts per fer
considerat necessari incorporar-se al tant, hi haurà una especial atenció pel front a aquesta situació (tal com es
que fa a l’agricultura periurbana.
Consorci.
reconeix en el Reglament núm.
1698/2005 del Consell de 20 de setemQuè creu que aportarà al Parc Agrari Quines previsions d’inversions enca- bre de 2005 relatiu a l’ajut al desenvodel Baix Llobregat la incorporació de minades a la preservació, consolidació lupament rural a través de FEADER),

10

2008: març. Núm. 19

Entrevista
en especial aquells espais agraris que tat de les zones d’agricultura periur- jugar un paper més actiu en la defigaudeixin d’alguna mesura de protec- bana. En quines actuacions es pot nició del model territorial català?
Estic a favor d’un compromís europeu de
concretar això?
ció i gestió específiques.
El
DAR
treballa
en
la
regules administracions públiques implicades
Com es poden beneficiar
lació
de
les
especificitats
de
i de la societat civil organitzada (sindicats,
els territoris periurbans
“L’activitat
agrària
l’agricultura
periurbana
de
organitzacions professionals. etc.) per tal
com el Parc Agrari del
s’ha de
Catalunya, d’acord amb la d’impulsar el reconeixement social de l’aBaix Llobregat d’aquest
Llei d’orientació agrària. En gricultura periurbana. A més, crec necesPla?
compatibilitzar
En el cas de Catalunya, l’aaquest sentit, és necessari sari que es coordinin les polítiques agràamb la preservació situar l’activitat agrària d’a- ries i de desenvolupament econòmic en
gricultura periurbana comdels recursos
pleix dues funcions molt
questes zones periurbanes general per tal de preservar l’agricultura
clares. D’una banda, abasen els nivells de viabilitat i que es porta a terme en aquestes zones
naturals”
teix de productes agraris,
competitivitat adequats, periurbanes, amenaçades cada vegada
bàsicament frescos i no
davant les expectatives que més per l’expansió industrial i urbanística.
transformats, moltes de les zones més obren els nous mercats i les orientacions En aquest sentit, el DAR té un paper
densament poblades i, de l’altra, contri- dels consumidors cap a
fonamental en el conjunt
bueix a mantenir la qualitat del medi productes de qualitat resde l’acció de govern de la
ambient des de dos punts de vista dife- pectuosos amb el medi
Generalitat de Catalunya.
“La presència de la
rents: com a hàbitat de moltes espècies i ambient.
Com valora altres expecom a «esponja» del territori urbà i periurGeneralitat a
Pensa
que
les
ciutats
i
riències similars a la del
bà. Per tant, davant la regressió que pateiPURPLE
ens
les
regions
metropolitaParc Agrari del Baix
xen els sòls agraris en aquestes àrees a
permetrà
treballar
nes
europees
haurien
Llobregat, no només en
Catalunya, cal que tinguin un tractament
l’àmbit català, sinó en
especial de protecció, tal com es preveu en d’adoptar una actitud
a favor de
més compromesa envers
l’europeu? Pensa que
el PDR.
l’agricultura
els espais agraris periuraquest pot ser un model
periurbana”
extensiu a d’altres espais
La Generalitat va entrar a formar part bans? En què pensa que
agraris periurbans a
del Consell Executiu de la Plataforma pot consistir aquest
Catalunya? I a Europa?
Europea de Regions Periurbanes futur? Quin paper ha de
jugar
el
DAR
en
aquest
moment
de
El
suport
de
l’Administració
agrària cata(PURPLE). Què suposa per a Catalunya
transició
o
redefinició
de
les
polítilana
a
aquestes
zones
d’agricultura
tenir presència en aquesta plataforma, i més sent l’únic representant de ques agràries? El DAR hauria de periurbana està garantit i es materialitza
l’Estat espanyol?
La presència de la Generalitat en el
Consell Executiu de PURPLE crec que és
molt positiva, ja que ens permetrà treballar a favor de l’agricultura periurbana en
l’àmbit europeu i això serà, sens dubte,
molt favorable als interessos catalans.
Penso que a la Unió Europea s’ha d’arribar a un pacte entre la ciutat i el camp
i s’ha d’assolir un reconeixement de l’agricultura periurbana i de les seves funcions. Per això, el Fons Europeu de
Desenvolupament Rural ha de tenir molt
en compte les característiques pròpies
d’aquesta agricultura.
Coincidim amb una resolució aprovada
per la Unió Europea que assenyala que
l’agricultura periurbana europea té una
significació econòmica important i que
aquesta és una realitat a tenir en compte
per part de les polítiques públiques.
Una de les conclusions del Primer
Congrés del Món Rural va ser la
importància de reconèixer l’especifici-

Llena assenyala que l’agricultura periurbana europea és una realitat a tenir en compte
per part de les polítiques públiques ja que té una significació econòmica important.
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en les accions impulsades per tal d’afa- La producció hortofructícola desen- El DAR coincideix plenament amb el fet
vorir els parcs agraris, com ara el del Baix volupada al Parc Agrari del Baix que l’assessorament ha de ser un factor
Llobregat, el de Gallecs o el de Sabadell. Llobregat és una producció de quali- fonamental per a la competitivitat de les
El suport mitjançant convenis i, en alguns tat. Així mateix, sent una agricultura empreses agràries. Per aquest motiu, en
casos, la integració en els consorcis que periurbana, ofereix la possibilitat el nou PDR s’ha
fetmarç.
una Núm.
aposta19
molt
2008:
els gestionen fa partícip el DAR d’una ini- d’un mercat de proximitat. Tanmateix important per impulsar el Sistema
ciativa innovadora per al
no té el reconeixement d’Assessorament Agrari de Catalunya,
desenvolupament de l’actini la difusió a Catalunya que pretén, a partir d’una necessitat que
vitat agrària a la zona
que serien desitjables. imposa la Unió Europea, que es desenvo“A Europa s’ha
periurbana. Els parcs són
Quines mesures preveu lupi un sistema d’assessorament en cond’assolir el
un model a seguir i, de
prendre el DAR per dicionalitat a les explotacions agràries,
moment, són una garantia reconeixement de millorar aquesta situa- cosa que el converteix en una oportunitat
de continuïtat dels espais
ció?
excel·lent d’articular i potenciar l’assessol’agricultura
La millora de la comercialit- rament a les empreses agràries.
agraris periurbans. Cal
periurbana i de
zació dels productes de
encoratjar els ajuntaments
A l’hora de definir un model per a
qualitat elaborats a Cata- Catalunya, una possibilitat era impulsar
a promocionar iniciatives
les seves
lunya és un repte que les un model públic d’assessorament. Ara
en aquest sentit, ja que els
funcions”
administracions i el sector bé, la realitat del país ens mostra l’expeparcs agraris són beneficiohem d’afrontar plegats. És riència que s’ha portat a terme des de fa
sos en tots els sentits.
necessària una major implicació dels pro- més de 25 anys amb les ADV i les ADS.
Quin ha de ser el paper, des del punt ductors en el procés de comercialització, i Aquest model mixt entre el sector i
de vista econòmic, social, ambiental i no em cansaré d’insistir en aquest fet.
l’Administració entenem que té molts
territorial, dels espais agraris periurPel que fa a mesures més destinades avantatges i a la vegada és el model que
bans?
cap als productors, hi ha ajuts per finan- s’està desenvolupant a tot Europa, on
A Catalunya, la zona agrícola que es çar les actuacions de desenvolupament fins i tot models públics s’han privatitzat.
troba més greument afectada per la pro- rural que es portin a terme a les zones La majoria dels països de la Unió Europea
blemàtica de la pressió urbana, industrial periurbanes, entre els quals cal destacar han optat per aquest model mixt on les
i de serveis i que es pot englobar dins del des de la modernització de les empreses estructures d’assessorament són privaque es considera agricultura periurbana, agràries o la participació dels agricultors des, però les administracions hi donen
és la que comprèn les comarques en programes de qualitat,
suport per articular el sissegüents: a la demarcació de Barcelona, fins a afegir valor als protema, connectar-lo amb
el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès ductes agraris a través de la “L’assessorament les fonts de coneixement,
Occidental, el Maresme i el Garraf; a la millora de les cadenes de
formar els assessors,
ha de ser un
demarcació de Tarragona, el Tarragonès i comercialització o la proimpulsar projectes de
el Baix Penedès; a la demarcació de moció dels productes factor fonamental col·laboració entre les
Lleida, la zona de l’horta de Lleida, a la locals, ecològics i integrats.
diferents entitats i, el que
per a la
A més, i ja en l’àmbit del
capital del Segrià.
competitivitat de és molt important, vetllar
Global
En les set comarques esmentades Contracte
per tal que l’empresari
les empreses
(excepció feta de la del Segrià, on la pro- d’Explotació, les explotaagrari rebi un servei de
blemàtica es concentra bàsicament a la cions podran acollir-se a un
qualitat.
agràries”
capital), hi viu prop del 70% del total de ventall de mesures especialEl sistema d’assessorala població de Catalunya, mentre que el ment adaptades a la realitat
ment ja contempla difeterritori és tan sols del 7,5% de la super- de la zona periurbana. També disposaran rents àmbits de serveis. En concret, es va
d’un servei de gestió i assessorament que definir l’àmbit agrícola pensant en les
fície total catalana.
L’agricultura periurbana compleix dues els ajudarà a determinar la situació de la ADV que tinguin una vocació d’oferir serfuncions molt clares a les zones on es seva explotació i les prioritats d’actuació veis amplis d’assessorament en producció
troba implantada. En primer lloc, propor- per a la seva sostenibilitat econòmica, agrícola als seus associats, per tal que es
ciona i abasteix de productes agraris, ambiental i social.
poguessin integrar amb facilitat al sistebàsicament frescos no transformats, molma. Aquesta proposta, que és única a
tes de les zones més densament pobla- El sector productiu ha de rebre molt l’Estat espanyol, entenem que potenciarà
des. La proximitat del consumidor poten- assessorament tant en la producció l’activitat de les ADV els propers anys. En
cial és una oportunitat per fer viable la com en la venda. Com té previst el tot cas, pel que fa als aspectes més relaseva activitat. En segon lloc, contribueix a DAR desenvolupar aquesta tasca? cionats amb la sanitat vegetal, continuamantenir la qualitat del medi ambient des Privatitzar els serveis d’assessorament rem donant suport a aquestes estructures
de dos punts de vista: com a hàbitat de agrari no és un risc per al DAR? Quin que han fet i fan una feina molt impormoltes espècies que hi conviuen i com a paper han de jugar les Agrupacions tant per al sector agrícola.
«esponjador» del territori urbà i periurbà. de Defensa Vegetal?
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Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans

L’agricultura periurbana, a l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona
L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya (ESAB-UPC) és pionera a incorporar la
visió de l’especificitat periurbana en l’ensenyament agrari universitari. Aquest 2008 sortirà la primera promoció del màster
oficial sobre Sistemes Agrícoles Periurbans, que es va iniciar el
curs passat, 2006-2007.
Es tracta d’un màster que vol oferir als tècnics un complement
especialitzat i multidisciplinari a la seva formació prèvia que els
permeti donar resposta, entre d’altres, als elements propis d’una
agricultura periurbana com són la pressió urbana, la comercialització de proximitat, la racionalització de l’ús de recursos com l’aigua, la terra i el fitogenètics, la compatibilització del territori
agrari entre la producció i l’ús social, i la gestió del paisatge agrari. Aquesta formació avançada va orientada tant a la pràctica
professional i a l’assessorament tècnic del sector agrari com a la
recerca especialitzada posterior.
Pel Parc Agrari i per totes aquelles iniciatives de models de gestió d’espais agraris periurbans és important poder comptar amb
tècnics especialitzats en espais agrícoles periurbans, tant en
l’àmbit del sector agrari com en l’àmbit dels municipis, passant
per l’àmbit de la recerca i els estudis, tal com ofereix l’ESAB.
En el curs 2007-2008 s’ha introduït al màster l’assignatura
Complements de Planificació Urbanística, impartida pel professor
de l’ESAB Francesc Casañas, amb l’objectiu d’aportar una formació específica que millori la capacitat d’anàlisi i de proposta dels
estudiants cap al fet territorial propi dels espais agraris periurbans.
L’assignatura s’estructura en conferències en les quals es presenta i desenvolupa un cas concret del planejament territorial o

La tècnica del Parc Agrari Elena Isla va mostrar als alumnes del
màster de l’ESAB–UPC com es gestiona l’aigua dins de l’àmbit
del Parc.

urbanístic i que són impartides per juristes, arquitectes i geògrafs de trajectòria reconeguda en el món professional d’aquest
àmbit.
Així mateix, per segon any estudiants del màster van visitar el 9
de gener la masia de Can Comas per estudiar la reutililització i la
gestió de l’aigua regenerada provinent dels futurs tractaments
terciaris de les diferents estacions depuradores d’aigües residuals
i la qualitat agronòmica que aquestes aigües han de tenir per al
reg agrícola. Posteriorment, els estudiants van visitar punts estratègics de la xarxa de distribució d’aigua del Parc.

El DAR premia la creació d’un Observatori de l’Agricultura
Periurbana amb el Premi Josep Llovet i Mont-ros
El 12 de desembre es va lliurar el Premi
Josep Llovet i Mont-ros al foment dels treballs d’estudi i anàlisi econòmica i prospectiva del sector agroalimentari i del món
rural a la seu barcelonina del DAR. En

Els guardonats en les diferents modalitats del Premi Josep Llovet i Mont-ros.

aquesta primera edició es va atorgar el primer premi de la modalitat júnior al treball
de final de carrera «Observatori de l’agricultura periurbana» de Daniel Soler i
González, enginyer tècnic agrícola per
l’ESAB i tècnic d’AGRITEM.
El treball aborda la creació d’un
Observatori de l’Agricultura Periurbana
encapçalat per l’ESAB i amb el suport del
DAR i la fundació Agroterritori. L’Observatori actuaria com a centre de referència per
al seguiment, l’anàlisi i la difusió de la situació de l’agricultura periurbana a Catalunya;
així com de punt de trobada, reflexió i diàleg entre administracions públiques, el sector agrari i la societat civil, i presentaria propostes d’iniciativa per a la preservació i el
desenvolupament d’aquests espais periur-

bans i de la seva agricultura.
Per una altra banda, l’Observatori s’inclouria com a assignatura del màster en
Sistemes Agrícoles Periurbans de l’ESAB
per «formar els estudiants com a tècnics
capaços de conjuminar, amb una visió de
conjunt, holística, els elements que incideixen sobre els espais agraris periurbans per
tal de preservar-los, gestionar-los i afavorirne el desenvolupament».
És, sense cap dubte, una proposta a considerar, sobretot tenint en compte que el
Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE)
en el seu dictamen de 2004 sobre
Agricultura Periurbana «considera de
summa importància la creació d’un
Observatori Europeu de l’Agricultura
Periurbana».
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S’inicia la restauració ambiental dels talussos
de les corredores del delta del Llobregat
Dins de l’acord marc de col·laboració subscrit per a la Diputació de Barcelona2008: març. Núm. 19
i la Caixa de Catalunya, el Parc Agrari endega un projecte pilot per a la restauració ambiental
dels talussos de les corredores que distribueixen l’aigua de reg i de drenatge
a l’àmbit del delta del riu Llobregat.
de drenatge cal, per tant, arranjar els
trams deteriorats mitjançant un sistema
que permeti garantir aquesta doble funcionalitat de la xarxa, alhora que minimitzi les actuacions de manteniment i eviti
l’aplicació d’herbicides per a l’esbrossat
de la vegetació.
Amb aquests objectius, el Parc Agrari del
Baix Llobregat ha iniciat la prova pilot de
col·locació de fonaments i murs en forma
de gabions i d’escullera en dos emplaçaments estratègics a l’àmbit del Parc. D’una
banda, es consolidarà la corredora Principal
del muncipi de Gavà amb 150 metres d’escullera a un costat i a l’altre. De l’altra, es
col·locaran a la corredora dels Llanassos, al
terme municipal de Viladecans, 140 metres
d’escullera i 160 metres més de gabions
per a la contenció del marge del camí adjacent a la corredora.
D’entre els sistemes possibles, s’ha
escollit col·locar gabions i escullera per-

què tant els uns com l’altra tenen una
millor integració paisatgística, en comparació amb les canalitzacions de formigó.
Fins i tot es podria preveure la plantació
de vegetació autòctona en cas que es volgués accelerar el cobriment vegetal del
talús, cosa que en milloraria l’estabilització i, a la vegada, actuaria com a refugi
d’espècies vegetals i fauna.
El fet de tenir els dos mètodes de contenció de talussos al mateix camí possibilitarà veure la funcionalitat d’ambdós sistemes, alhora que permetrà avaluar i
comparar diversos paràmetres com poden
ser les dificultats en el procés de col·locació, l’eficàcia de cada sistema o el cost.
L’obra, que es realitza dins de l’acord
marc de col·laboració subscrit per a la
Diputació de Barcelona i la Caixa de
Catalunya, té un pressupost de 144.878
€ i es preveu un termini d’execució total
de dos mesos.

ANNA CASANOVAS

ANNA CASANOVAS

El passat 28 de gener es van iniciar, sota
la direcció del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, les obres de restauració
ambiental dels talussos de la corredora
Principal i la corredora dels Llanassos als
termes municipals de Gavà i Viladecans.
Actualment, la xarxa de reg i drenatge
de les corredores del delta del Llobregat
presenta un desgast important ja que, en
ser canalitzacions excavades directament
sobre terra, són més susceptibles de patir
esllavissaments, especialment en els
trams que transcorren paral·lels als
camins a causa de la seva inestabilitat, de
l’ús de maquinària pesant i de les esbrossades de la vegetació que creix als marges. Tant és així que es té constància que
la corredora Principal i la de Baix de Gavà
s’han anat eixamplant al llarg dels anys
fruit d’aquestes esllavissades.
Per al bon funcionament de les infraestructures de distribució de l’aigua de reg i

Els marges de les corredores presenten un desgast important, ja
que són canalitzacions excavades directament sobre terra.
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La col·locació d’escullera o gabions pretén aconseguir una més
alta integració paisatgística, a més d’estabilitzar els talussos.
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Enagás restitueix el sòl agrícola a instàncies del Parc
Agrari i la Unió de Pagesos
L’actuació conjunta del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Unió de Pagesos i
l’Ajuntament del Papiol ha aconseguit que l’empresa constructora del gasoducte que travessarà
els terrenys del Parc tingui en compte les característiques pròpies d’aquest espai agrari
El mes de desembre passat, l’Ajuntament
del Papiol va aixecar la suspensió provisional que mantenia aturades les obres
que s’estaven duent a terme en aquest
municipi per construir el gasoducte València–Barcelona (tram l’Arboç–planta de
Barcelona) que travessarà els terrenys del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
El consistori municipal havia ordenat a
l’octubre la suspensió provisional de les
obres de desdoblament d’aquest gasoducte basant-se en l’informe que el Parc
Agrari havia elaborat i en què es feia
palès que el gruix de terra vegetal que es
retirava no superava els 20 cm. Amb això,
Enagás no atenia les recomanacions contemplades a la Declaració d’Impacte
Ambiental del Ministeri de Medi Ambient
(BOE 45 de 22/2/2006), en què queda
indicat que cal reservar una capa vegetal
de suport de 40 cm i una segona capa de
60 cm per a l’estructura inferior de drenatge per tal d’assegurar que les terres

per on discorre el tub es puguin tornar a
aprofitar per a ús agrícola un cop acabades les obres.
El manteniment d’aquest gruix havia
estat una de les al·legacions que el
Consorci del Parc Agrari i la Unió de
Pagesos havien presentat el 2004 al traçat del gasoducte i que, com la resta
d’al·legacions fetes, havia quedat recollida a la Declaració d’Impacte Ambiental
definitiva, prèvia a l’inici de les obres.
A partir d'aquesta Declaració ha estat
possible modificar el traçat inicial del
gasoducte presentat per l’empresa, que
afectava sòl agrari en bona part del seu
recorregut. També es va aconseguir que
la nova infraestructura discorregués
paral·lelament a la canalització ja existent, de forma que els camps de conreu
patissin una afectació molt menor. Així
mateix, l’empresa Enagás es va comprometre a la reparació dels camins i la xarxa
de reg i drenatge una vegada es finalit-

zessin les obres, atenent a un Pla integral
de conservació i ús del sòl agrícola,
infraestructures i serveis agraris que havia
de ser consensuat amb el Consorci del
Parc Agrari i els ajuntaments corresponents.
També a resultes de les al·legacions es
va aconseguir la constitució d’una comissió de seguiment de les obres en què és
present el Parc Agrari. És en aquest marc
que els tècnics del Parc van poder detectar l’incompliment de les condicions pactades, cosa que va motivar l’esmentada
suspensió l’octubre passat al Papiol.
Amb aquesta actuació es reafirma el
paper com a ens gestor del Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat que, en
col·laboració amb els ajuntaments que el
componen i la Unió de Pagesos, actua per
tal que la implantació de noves infraestructures en aquest territori sigui respectuosa amb les activitats agràries que el
caracteritzen.

La companyia Enagás s’ha compromès a restituir el sòl agrari per tal que les terres per on discorre el tub es puguin tornar a aprofitar per
a ús agrícola.
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Obres

Es concreten els plans de treball de Sant Feliu de
Llobregat i Viladecans
2008: març. Núm. 19

Durant l’últim semestre de l’any 2007 s’han acabat les obres de millora del terme municipal de Sant Boi de Llobregat i s’estan concretant els propers plans de treball de Sant Feliu de Llobregat i Viladecans. D’altra banda, continuen les converses amb
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per iniciar el procés de col·laboració.

SANT BOI DE LLOBREGAT
Durant el tercer trimestre de l’any s’han finalitzat les actuacions acordades en el darrer Pla de Treball. Aquestes actuacions han consistit en la millora de dos punts del camí de
Ferran Puig. En primer lloc s’ha realitzat una ampliació lateral
de la calçada en una llargada d’uns 10 metres. El condicionament de la plataforma s’ha dut a terme mitjançant l’aportació de 25 cm de gruix de material granular, que posteriorment s’ha compactat. La construcció d’aquesta plataforma
ha estat realitzada per crear un punt adequat perquè creuin

els vehicles, ja que el camí és força estret en aquest tram.
En segon lloc s’ha construït un muret de formigó de 60 metres
de llargada a una doble corba del camí que es trobava en un
estat de descalçament considerable. La construcció d’aquest
mur ha permès ampliar el camí i consolidar-ne la cuneta i el
canal de desguàs del camp circumdant. També s’hi han
col·locat quatre barreres de protecció per als vehicles així com
un tancament al camp, que havia quedat molt accessible des
del camí.

VILADECANS
Després de celebrar la Taula d’Agricultura el dia 30 d’octubre,
on es van enumerar totes les actuacions necessàries en l’àmbit agrícola del municipi, s’està elaborant la proposta d’actuacions per al període 2007-08.
Les actuacions que es consideren prioritàries són la reparació d’un pont del camí dels Llanassos que es troba en molt mal
estat i la reparació dels camins de les Ciques i el camí de Can

Dimoni. També es considera important la reparació del camí
de les Xauxes (que, com que és fora de l’àmbit del Parc Agrari,
queda exclòs de ser reparat per conveni entre les dues entitats). En funció de la disponibilitat econòmica de les dues entitats s’aniran realitzant les diferents actuacions prioritzades en
els futurs plans de treball.

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Del conjunt d’inversions a realitzar pel període 2007–08, a la reunió del passat 16 d’octubre entre representants de l’Ajuntament,
del Consorci i els pagesos del municipi es van prioritzar les
següents actuacions: l’arranjament del camí de la Riera de la
Font, l’arranjament d’un punt d’aigua per realitzar tractaments
fitosanitaris, senyalització adequada del camí paral·lel al carrer
del polígon del Pla i, finalment, la col·locació d’un tancament.
Aquestes actuacions tenen un cost aproximat de 58.000 €,
que estaran cofinançats entre el Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i l’Ajuntament de Sant Feliu.
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Camí de la riera de Comerç
Al final del mes de març de l’any 2008 està previst que acabin
les obres del projecte d’intercepció i desguàs del canal lateral de
l’autopista AP-2 i la riera de Comerç fins al riu Llobregat sota
l’autopista, que en gran part es troben en l’àmbit agrícola del
municipi de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei.
Ja feia molt de temps que es demanava la realització d’aquest
projecte, ja que les actuacions que s’hi contemplen són imprescindibles per adequar les canalitzacions existents, sobretot la
canalització de la riera de Comerç per sota l’autopista, que

2008: març. Núm. 19

SANT FELIU DE LLOBREGAT
actualment no disposa d’un dimensionament correcte que en
garanteixi el funcionament en cas d’avingudes. Les obres recollides en el projecte incrementaran el període de retorn de desguàs de les conques i els canals actuals i, així, podran garantir
un bon comportament hidràulic davant les crescudes produïdes
per avingudes. Aquestes obres consisteixen en la demolició i
posterior construcció de nou del canal lateral de l’autopista amb
una secció trapezoïdal de més capacitat des de la capçalera fins
a la riera de Comerç (amb una longitud total de 1.650 m). El
desguàs de la riera es realitzarà directament al riu Llobregat, per
sota de l’autopista i mitjançant una estructura de sortida.
Amb l’execució d’aquesta actuació i amb la resta d’obres
complementàries necessàries per al seu perfecte funcionament,
es millora la capacitat de drenatge d’aquesta conca de manera

que es reduirà notablement el risc d’inundacions.
A causa de les actuacions previstes, el camí paral·lel a la B-23,
arranjat durant el període 2004-05 pel Consorci, quedarà força
malmès. No obstant això, hi ha el compromís del contractista de
l’obra de deixar-lo en l’estat inicial, fent-ne la neteja, l’anivellació de l’esplanada del vial amb el sanejament dels múltiples sots
profunds, així com l’aportació de material granular. Amb aquest
compromís es restituirà el camí i proporcionarà una capa de
rodament d’entre 4 i 5 metres d’amplada, així com es mantindrà un adequat sistema de drenatge.
El promotor de l’obra és l’Agència Catalana de l’Aigua i ha
estat adjudicada a l’UTE STACHYS, S.A. TIFERCA, S.A. L’obra ha
estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional de la Unió Europea.

L’ACA accepta el nou traçat del col·lector de salmorres proposat pel
Parc Agrari i la Unió de Pagesos
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
està actualment en fase de replanteig i
execució del projecte d’ampliació del
nou col·lector de salmorres. El traçat del
nou col·lector ha estat motiu de diverses
reunions amb els municipis afectats i el
Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat ha tingut un paper important
a l’hora de definir i donar solucions perquè aquest col·lector no representi el
trossejament de camps agrícoles.
L’actual col·lector, que recull, condueix
i evacua les salmorres que es produeixen
a la conca del Llobregat, majoritàriament

a causa de l’activitat de la mineria potàssica a la comarca del Bages, va entrar en
funcionament l’any 1988 i és capaç d’evacuar anualment 400.000 tones d’ió
clorur que altrament contaminarien
greument el riu. No obstant això, i tenint
en compte que la situació actual de funcionament no és pas l’òptima, l’ampliació del col·lector de salmorres està íntimament lligada al projecte de tractament
per a l’eliminació de l’efluent de les ETAP
d’Abrera (Aigües Ter Llobregat), que es
realitzarà per electrodiàlisis reversible i
que presentarà una concentració de sals

molt elevada. Això ha fet necessària
l’ampliació del col·lector.
El nou traçat que a proposta del Parc
Agrari i la Unió de Pagesos ha acceptat
l’ACA presenta diversos avantatges respecte del primer. D’una banda, passant
pel marge del riu, el tub de salmorres no
segmentaria ni trossejaria els camps de
cultiu. De l’altra, en cas de trencament
del col·lector, no provocaria la inutilització de camps. Així mateix, el fet que el
nou col·lector discorri paral·lel a l’antic
permetrà el by-pass ocasional en cas d’avaria.
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El Parc Agrari inicia el projecte
per a la millora del Canal de la Dreta
Membres del Parc Agrari i de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del 2008:
Llobregat
març. van
Núm.visitar
19
durant el mes de novembre diverses comunitats de regants per tal de poder escollir el sistema
de gestió de cabals més adient per al Canal de la Dreta
El Parc Agrari del Baix Llobregat ha elaborat
un projecte per a la millora i el control dels
cabals derivats a les canalitzacions principals per tal que la Comunitat de Regants
del Canal de la Dreta del Llobregat pugui
acollir-se als ajuts oferts pel DAR per a la
transformació en regadiu i la millora de
regadius (Ordre AAR/165/2007, de 21 de
maig). Aquest projecte pretén implantar un
sistema de telecontrol dels cabals circulants
a diferents punts de la xarxa a partir de la
instal·lació d’un seguit de sensors de cabal
i els aparells corresponents de transmissió i
centralització de les dades. Això permetrà
conèixer, de manera immediata i amb més
exactitud, els cabals circulants per als intervals de temps establerts, cosa que facilitarà
i optimitzarà la gestió d’un canal que data
de principi del s. XX i que actualment abasteix unes 1.500 ha corresponents a les
zones agrícoles de la plana al·luvial dels
municipis de Sant Vicenç dels Horts, Santa
Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat
i el Prat de Llobregat i una part del terme
municipal de Sant Joan Despí que penetra
en el marge dret.
Per començar a provar aquest nou sistema de gestió s’han escollit 6 punts estratègics de la xarxa situats a les entrades del
Canal Principal, Sèquia Superior (entrada i
sortida), Sèquia Lateral Prat, Sèquia
Inferior i Sèquia Prat. A partir d’aquesta
experiència pilot la solució podria estendre’s a altres punts de la xarxa.
Per tal de poder escollir la solució més

adient al cas concret del Canal de la Dreta,
s’ha considerat necessari conèixer experiències reals d’altres comunitats de regants
que tinguin en funcionament equipaments
d’aquests tipus. Per aquest motiu, durant
els mesos de novembre i desembre membres de la Comunitat de Regants del Canal
de la Dreta del Llobregat (el president Jordi
Torrent, el vicepresident Pere Herrero i el
zelador José Martínez), acompanyats per
tècnics del Parc Agrari i professors de
l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega,
van visitar diferents comunitats de regants
de Catalunya i Aragó.
En tots els casos les visites es van iniciar a
la seu de les comunitats, on es van poder
veure els equips i les aplicacions informàtiques per a la recollida i centralització de les
dades, i posteriorment es va fer una visita
de camp a punts estratègics dels canals per
veure “in situ” els equips de control instal·lats i l’automatització de les comportes.
La primera de les visites es va dur a terme
el 6 de novembre a la Comunitat de
Regants del Canal de Pinyana. Els membres del grup van ser acompanyats pel
vicepresident d’aquesta Comunitat, Manel
Rossell, i l’enginyer agrònom Fernando
Soler, responsable de la gestió dels cabals
del canal i del funcionament de les comportes i automatitzacions. L’àrea regable
del canal de Pinyana engloba unes 13.000
ha entre els termes municipals de la
Portella, Benavent de Segrià i Torre-serona, i part dels termes municipals de

Castillonroi (Osca), Alfarràs, Almenar,
Alguaire, Vilanova de Segrià, Corbins,
Rosselló, Torrefarrera, Alpicat, Lleida,
Alcarràs i Torres de Segre.
Per a la segona, el 9 de novembre, el
grup es va desplaçar fins a Ejea de los
Caballeros per visitar la Comunitat General
de Regants del Canal de Bardenas i la
Comunidad de Regantes V de los Riegos
de Bardenas, que depèn de la primera.
Rebuts pel seu president, Luís Cidad, i
diversos tècnics del seu equip, es va conèixer la gestió del reg realitzat amb una
experiència pionera que consisteix en la
sol·licitud del torn de reg a través de caixers automàtics i Internet. Acompanyats
per l’empresa instal·ladora dels equips,
vam poder veure’n les instal·lacions i rebre
les especificacions tècniques corresponents. La seva àrea regable és d’unes
85.000 ha.
Finalment la darrera de les visites, el 4 de
desembre, va ser a la Comunitat de
Regants dels Canals d’Urgell, amb seu a
Mollerussa. Acompanyats pel seu tècnic,
Antoni Soliva, la visita es va iniciar a l’espai
cultural dels Canals d’Urgell amb una
explicació de la història i el paper rellevant
del Canal en el desenvolupament de la
zona. Després, els membres del grup es
van desplaçar a diferents punts de la xarxa,
on tècnics de l’empresa instal·ladora van
explicar les característiques tècniques dels
equips instal·lats. L’àrea regable dels
Canals és d’unes 70.000 ha.

Per a més informació: www.canaldepinyana.org www.cgbardenas.com www.comunidadv.com www.canalsurgell.es

Pinyana – automatització de comportes
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Bardenas – sensor de nivell

Urgell – automatització de comportes
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Premis

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, guardonat
a la V Edició dels Premis de Reconeixement Cultural
Amb l’objectiu de reconèixer el treball
amb una repercussió pública a la comarca realitzat per persones, col·lectius o institucions, el Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat organitza cada any i
des del 1999 els Premis de Reconeixement Cultural.
En la cinquena edició, els premis van
reconèixer la tasca de preservació i desenvolupament de l’espai agrari del delta del
Llobregat i de la vall baixa que porta a
terme el Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i per això va ser guardonat amb
el Premi Jaume Codina d’Iniciativa Comarcal. Aquest guardó, que du el nom del primer president del Centre, premia els projectes, les actuacions i les innovacions dutes
a terme a la comarca del Baix Llobregat
El guardó va ser recollit pel gerent del
Consorci del Parc Agrari, Sr. Ramon
Terricabras, a l'acte que es va celebrar a la
Societat Casino de Sant Andreu de la

Ramon Terricabras, gerent del Consorci del Parc Agrari va recollir el guardó del
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, lliurat per Rosa Boladeras, presidenta
del Consell Comarcal.

Barca el 23 de novembre i que va ser presidit per la Sra. Rosa Boladeras, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i del Consorci del Parc Agrari.

Aquest premi significa que la tasca feta
diàriament des del Parc Agrari és vista i
valorada per la societat civil de la comarca del Baix Llobregat.

El concurs “Del mercat a la taula” premia
receptes elaborades amb pollastre i carxofa
Una recepta de Pota Blava rostit i una altra de carxofes al vapor han estat elegides guanyadores al Prat
i a Sant Boi dins la campanya de la Xarxa de Mercats Municipals de la Diputació de Barcelona

“Del mercat a la taula” és el nom de la
darrera campanya que la Diputació de
Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments d’aquesta província, va dur a
terme als mercats municipals durant els

últims mesos de l’any passat. Amb el
doble objectiu de promocionar tant els
mercats com els productes propis, amb
distintiu de qualitat i origen o sense, de
cada territori, la Xarxa de Mercats
Municipals de la Diputació va organitzar
un concurs de receptes en què podien
participar tots els usuaris i usuàries
amb les seves elaboracions pròpies.
De totes les receptes que els
clients i clientes van dipositar a les
bústies que hi havia als mercats, el
jurat de cada municipi, format per
representants locals i del mercat,
n’ha premiat dues tenint en compte
l’ús de productes de la zona i l’elaboració de receptes tradicionals, així
com la combinació entre els ingredients i la tècnica culinària utilitzada.
Els ajuntaments del Prat de

Llobregat i Sant Boi han premiat dues
receptes en què els ingredients principals
són productes estrella del Parc Agrari: el
pollastre o capó Pota Blava i la Carxofa
Prat. Així, a Sant Boi s’ha escollit com a
guanyadora la recepta de Carxofes Prat al
vapor de Francisca Samino Generelo i al
Prat, la recepta de Gall o Capó del Prat
Rostit de Valentina Guisado Arnaltes.
A més de lliurar un trofeu a les guanyadores i els guanyadors, la Diputació
de Barcelona recollirà totes les receptes
premiades en un llibre. Aquest receptari,
que recopilarà un seguit de primers plats,
segons plats i postres i del qual s’editaran
900.000 exemplars, es distribuirà gratuïtament a través de les parades dels mercats municipals a partir del mes de març.
Es pot trobar més informació al web
www.diba.cat/delmercatalataula.
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Jornades

L’agricultura ecològica, protagonista
al Parc Agrari del Baix Llobregat

2008: març. Núm. 19

La Primera Jornada de Fitosanitaris en Agricultura Ecològica pretén començar a omplir el buit
tècnic que hi ha en el coneixement dels productes aplicables en la producció ecològica
els participants van poder discutir aspectes
concrets com la seva efectivitat contra plagues i malalties, els cultius on es poden
aplicar, el moment d’aplicació, on es poden
aconseguir i a quin preu, entre d’altres.
A l’acte, el primer d’aquestes característiques que se celebra a Catalunya, hi van
participar tècnics assessors de diverses

ADV de tot el Principat i Menorca, de
l’IRTA de Girona i Lleida, tècnics del Servei
de Protecció Vegetal del DAR de
Barcelona i Tarragona i del sindicat agrícola valencià Unió de Llauradors i Ramaders,
així com també membres de l’associació
nord-catalana CivamBio i assessors agrícoles d’empreses privades.

XAVIER PÉREZ

El 14 de gener es va celebrar a Can Comas
la Primera Jornada de Fitosanitaris en
Agricultura Ecològica, adreçada a tècnics
assessors i investigadors en aquest tipus
d’agricultura.
Davant de la demanda creixent de productes d’agricultura ecològica de qualitat,
les dificultats tècniques específiques que
aquest tipus d’agricultura comporta i la
poca informació que en aquest camp hi ha
actualment, l’Associació de Defensa Vegetal (ADV) de Fruita del Baix Llobregat, amb
el suport del Parc Agrari, va considerar
necessari celebrar una trobada per a especialistes per tal d’establir un marc comú per
compartir experiències en aquest sector.
La Jornada, plantejada com un intercanvi d’experiències entre tècnics i investigadors, es va centrar en l’anàlisi i discussió
dels insums fitosanitaris que actualment
s’utilitzen en agricultura ecològica. A partir
d’una base de recursos i productes que els
mateixos assistents havien pogut desenvolupar els dies anteriors a l’acte, tots

Tècnics de l’ADV de Fruita del Baix Llobregat van analitzar els insums fitosanitaris que
actualment s’utilitzen en agricultura ecològica.

Jornades sobre la “Situació del Registre de Productes Fitosanitaris
en conreus hortícoles i fruiters. Alternatives”
La masia de Can Comas va acollir, el 25 d’octubre, les
Jornades sobre la “Situació del Registres de productes fitosanitaris en conreus hortícoles i fruiters”, organitzades conjuntament per l’oficina comarcal, el Servei de Sanitat Vegetal del
DAR i les ADV del Baix Llobregat. Aquestes Jornades tenien
com a objectiu donar a conèixer la situació actual del Registre
de Productes Fitosanitaris, després de la reorganització que ha
patit en els darrers anys i que ha comportat que molts productes que han estat en proves s’hagin retirat o es retirin d’aquí a poc.
Els membres del Servei de Sanitat Vegetal del DAR Jordi Giné
i Trinidad Plaza van ser els encarregats d’introduir les Jornades
exposant la situació de les plagues comunitàries, l’obligatorietat dels agricultors a realitzar la traçabilitat, la situació de l’annex I (substàncies actives noves i antigues i la seva revisió), així
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com la Directiva 91/414/CE, la normativa sobre Límit Màxim
de Residus (LMR) i la Directiva 90/642/CE.
Seguidament es va parlar de les alternatives a tots els productes que s’han anat prohibint, tema introduït per Ricard
Sorribas (també membre del Servei de Sanitat Vegetal del
DAR), amb una exposició teòrica de què ens podem trobar al
camp i com ho identifiquem. Tot seguit, Roc Mas, Anna
Gómez, Borja Camí i Andreu Vila, tècnics de les ADV del Baix
Llobregat, van explicar les experiències que hi ha hagut en
aquesta comarca per no dependre dels productes fitosanitaris.
Les Jornades, doncs, va ser una bona trobada per conèixer
la situació del Registre dels Productes Fitosanitaris i per reafirmar que hi ha alternatives a la “desaparició” de certes matèries actives.
ADV Horta Baix Llobregat

2008: març. Núm. 19

La FAO escull el Parc Agrari del Baix Llobregat
per estudiar l’aprofitament d’aigües regenerades
L'estudi de casos pràctics sobre l'ús d'aigües regenerades en agricultura se centra en quatre
casos reals: a la zona del delta del Tordera i el delta del Llobregat i a dues zones de Mèxic
Barcelona),
Francesc
Hernàndez fície agrícola al municipi de Sant Vicenç
(Universitat de València) i Ingo Henz dels Horts. El Rec Vell, canal que data del
(Universitat de Portmund, Alemanya). La segle XVIII, inicialment s’abastia de les
persona encarregada de fer-ne el segui- aigües derivades de la riera de Cervelló
ment per part de la FAO és Sasha Koo, que s’utilitzaven per accionar un molí
oficial de Qualitat d’Aigües i Ambient situat sobre el pla. Desaparegut el molí,
l’aigua va continuar circulant pel rec, tot i
d’aquest organisme.
Durant el matí del dimarts 28 d’agost, que la seva disponibilitat depenia de les
pluges registrades. Ja enla comitiva va estar visitant
trats a la segona meitat del
les estacions de depuració
segle XX, el creixement
d’aigües residuals (EDAR)
Les aigües
urbanístic de la conca de la
de Sant Feliu de Llobregat,
regenerades
riera va incorporar un
del Prat de Llobregat i de
volum important d’aigües
Gavà-Viladecans. A la
són un recurs
residuals, fet que va comtarda es va organitzar una
per al reg
portar la contaminació de
visita entre la Comunitat
l’aigua, però a la vegada en
d’Usuaris d’Aigua el Delta
del Llobregat (CUADLL) i el Parc Agrari, va garantir l’abastiment continu.
amb el president de la Comunitat de L’entrada en funcionament de col·lectors
Regants del Rec Vell, Jaume Pujades, per l’any 1998 va comportar l’assecament de
conèixer l’experiència d’aquesta comuni- la riera, tret del període hivernal, i va
suposar greus pèrdues de producció per a
tat amb el reg amb aigües depurades.
La Comunitat de Regants del Rec Vell les finques agrícoles afectades. A final de
subministra aigua a unes 34 ha de super- l’any 1999 es va constituir la Comunitat
de Regants del Rec Vell per gestionar la
concessió del cabal d’aigua provinent de
l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat. Això
aportava, doncs, una solució al problema
de subministrament d’aigua per al reg en
aquesta zona. Més recentment i per
millorar la qualitat agronòmica de l’efluent, que presenta valors elevats de
conductivitat (superiors a 3.000 µS/cm),
s’ha recuperat un antic pou de sondeig
que aporta aigua de bona qualitat que és
utilitzada per barrejar-la amb la de la
depuradora. D'aquesta manera es millora
la qualitat del cabal resultant.
La visita es va iniciar en aquest punt, a
la caseta d’impulsió d’aigua de l’EDAR de
Sant Feliu, i posteriorment es va visitar la
caseta del pou l’aigua del qual es barreja
amb la de la depuradora. Per primera
vegada es va posar en marxa aquest sistema de barreja i, un cop se’n va comprovar el funcionament, es va accedir a
un punt de la zona de reg per tal de veure
El grup d’especialistes de la FAO analitzaran el tractament i reutilització d’aigües residuals la circulació de l’aigua al llarg de les canalitzacions.
per avaluar-ne el valor econòmic per a l’agricultura.

XAVIER PÉREZ

La FAO (Organització de les Nacions
Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació),
organisme que té com un dels seus objectius donar suport i assessorament directe
als països dels diversos mecanismes sobre
tractament i reutilització d’aigües residuals amb l’objectiu principal de millorar
l’eficiència de l’ús de l’aigua per a cultius,
ha posat en marxa un estudi de casos
pràctics sobre l’ús d’aigües regenerades
en agricultura. Per a aquest, ha escollit
quatre casos reals: dos a Mèxic, a la vall
de Tula i a la ciutat de Durango, i, a
Catalunya, a la zona del delta del Tordera
i al delta del Llobregat.
L’estudi de Catalunya s’ha encarregat a
la Facultat de Farmàcia de la Universitat
de Barcelona, que ha format un grup
d’especialistes per tal d’avaluar el valor
econòmic, en el marc de l’agricultura, de
l’ús per a reg d’aigües regenerades. El
grup està coordinat per Miquel Salgot
(Universitat de Barcelona) i format per
Roberta Torricelli (Universitat de
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La universitat algeriana
de Mascara visita Can Comas
ció i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani, alhora
que pretén identificar i potenciar projectes
futurs de cooperació en diversos àmbits
entre les universitats que conformen
aquestes dues xarxes.
Amb la visita al Parc Agrari, així com
altres visites a zones agràries del Penedès,
Lleida i el Pirineu, l’ESAB–UPC vol donar a
conèixer la realitat agrícola catalana per
poder, conjuntament amb la universitat
algeriana, identificar i definir els projectes
de col·laboració entre ambdues xarxes d’universitats que són prioritaris en el desenvolupament de l’agricultura d’aquest país
nord-africà.
Així mateix, des de l’ESAB–UPC també es
contempla la possibilitat que les universi-

2008: març. Núm. 19
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El 12 febrer el Parc Agrari del Baix
Llobregat va rebre la visita dels professors
de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona de la Universitat Politècnica
(ESAB–UPC) Ramon Josa i Antoni Verdú i
del director de Postgraduació, Recerca
Científica i Relacions Exteriors de la
Universitat de Mascara (Algèria), Khalladi
Mederbal, i una professora i ecòloga d’aquesta universitat, per tal de conèixer la
realitat del territori agrari periurbà que gestiona el Consorci del Parc Agrari.
Aquesta visita s’emmarcava dins el
Programa
de
cooperació
Algèria
Universitats (PAU) que la Xarxa Vives d’universitats manté amb la Conferència
Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria
(CRUO) i que té com a finalitat la integra-

A través del coneixement de la realitat
catalana, els membres de la Universitat
de Mascara i la Xarxa Vives d’universitats
pretenen definir els projectes que es
desenvoluparan a Algèria.

tats algerianes col·laborin en el màster oficial en Agricultura per al Desenvolupament
d’aquesta universitat.

El Parc Agrari, model per a la gestió de l’agricultura periurbana
Els dies 21 i 22 de gener membres del Parc Agrari del Baix
Llobregat van participar en la sessió de treball sobre Agricultura
periurbana i biodiversitat de la Comissió 1 Ecoregions de l’associació Metropolis celebrada a París.
Amb l’objectiu de donar resposta a preguntes com quin lloc cal
reservar a l’agricultura en un espai urbà, quin paper ha de jugar
aquesta agricultura en la conservació de la biodiversitat o quines
mesures governamentals cal implementar per respondre a les exigències d’un desenvolupament sostenible, representants de ciutats com Barcelona, Berlín, Istanbul, Estocolm, Melbourne, Mèxic,
Mont-real, Moscou, París, São Paulo i Sydney, i d’institucions com
UN-Habitat, OCDE, Urban Age Institute, Columbus-UNESCO, Aula
Barcelona i Ciudades Periféricas van exposar a París les seves pròpies experiències i reflexions.
Durant el segon dia de sessió, els assistents van poder visitar
diferents espais agraris i naturals de la regió de l’Illa de França per
tal de conèixer de primera mà les experiències en aquests àmbits

que s’hi duen a terme.
Metropolis és una associació internacional composta de més de
90 ciutats membre de tot el món, que, organitzada en comissions,
ofereix un marc de treball per a l’intercanvi de tècniques i per al
desenvolupament de relacions entre aquestes ciutats.
Els resultats i les conclusions d’aquesta sessió es presentaran al
Congrés Mundial que tindrà lloc del 22 al 25 d’octubre a la ciutat
australiana de Sydney.
En la ponència Una eina per a la preservació i la gestió d’un espai agrari
periurbà, l’enginyera del Parc Agrari
Sonia Callau va plantejar els problemes i les oportunitats que es plantegen en aquesta mena d’espais agraris,
fonamentant-se en l’experiència de la
tasca que es desenvolupa al Parc
Agrari del Baix Llobregat.

Visita del Jardin de Perpignan al Parc Agrari
Un grup format per 13 pagesos, un tècnic de la Cambra
d’Agricultura del Departament dels Pirineus Orientals i el responsable d’Afers d’Agricultures Agroalimentàries, Gilles Bertrand, va
visitar el 6 de novembre el Parc Agrari del Baix Llobregat.
La trobada va començar amb la visita a la Cooperativa Agrària
Santboiana i al punt de venda que aquesta té a Mercabarna i posteriorment es va visitar una explotació hortofructícola en producció ecològica. Ja a Can Comas, tècnics de les ADV de Fruita van
explicar el paper que aquestes juguen en el foment de la produc-
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ció integrada i ecològica al Parc Agrari. La jornada va concloure
amb una sessió de treball per tal de crear un grup transfronterer
format per pagesos del Jardin de Perpignan i del Baix Llobregat.
Aquest és el segon contacte entre ambdós grups, després que
una delegació del Parc Agrari es va desplaçar fins a Perpinyà el
passat 13 d’abril. La delegació nord-catalana va manifestar la
voluntat d’establir contactes regulars amb els pagesos del Parc
Agrari, així com d’elaborar un marc de treball per a posteriors
col·laboracions.
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Visites del semestre

TELÈFONS ÚTILS:

28 de novembre i 27 de febrer

10 de març de 2008

Institucions, organitzacions i associacions

Més de 250 caminants visiten
el Parc Agrari dins del Cicle de
Caminades per a la Gent Gran

Alumnes del Cicle Formatiu de
Grau Superior de Gestió
i Organització de Recursos
Naturals i Paisatgístics

• Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat - Masia de Can Comas:
933 788 190
• Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica
d’Acció Territorial: 934 022 400
• Consell Comarcal del Baix Llobregat:
936 852 400
• Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural
Oficina comarcal de Sant Boi:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient
Oficina comarcal de Sant Boi - Agents rurals:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient: 934 193 085
Agència de Residus: 935 673 300
Agència Catalana de l’Aigua: 935 672 800
• Unió de Pagesos de Catalunya
Oficina comarcal de Sant Boi: 936 525 700
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre:
933 011 636
• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya:
934 510 393
• Reial Canal de la Infanta: 933 180 036
• Canal de la Dreta del Llobregat: 936 358 267
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
933 788 190
• ADV de Fruita del Baix Llobregat: 933 788 190

Per segon any, el Cicle de Caminades per a la
Gent Gran que el Departament d’Esports de
l’Ajuntament de Cornellà organitza va dur a la
masia de Can Comas 270 visitants en dues jornades.
Els caminants van ser rebuts a les instal·lacions
del Parc Agrari per tècnics del Consorci.

Properes visites
2 abril de 2008: Visita d’alumnes de l’assignatura de Bases de la Producció Vegetal de
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

Entitats econòmiques
• MERCABARNA: 933 355 300
• Coop. del Prat de Llobregat:
933 790 057 / 933 790 151
(Mercabarna): 932 630 972
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
936 622 147
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
933 730 115
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
932 620 358
• Coop. Agrícola de Viladecans: 936 580 194
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
936 400 180 / 936 400 018
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 933 352 967
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
936 560 058
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
936 660 986
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 936 681 492
• Associació de Criadors de Raça Prat: 933 790 057
• Associació de Productors de fruita dolça
de producció integrada: 649 606 030
Seguretat rural i protecció civil
Servei de Vigilància del Parc Agrari: 649 957 930
Protecció Civil: 934 820 325
Bombers: 085
Creu Roja de Sant Boi: 936 521 311
Policia Nacional: 091
Guàrdia Civil: 062
Guàrdia Civil. Sant Vicenç dels Horts:
936 566 761
• Mossos d’Esquadra: 933 009 191
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntaments i policies locals
• Castelldefels: 936 651 150
Policia local: 936 361 444
• Cornellà de Llobregat: 933 770 212
Policia local: 933 771 415
• El Papiol: 936 730 220
Policia local: 608 446 070
• El Prat de Llobregat: 933 790 050
Policia local: 934 787 272
• Gavà: 932 639 100
Policia local: 932 369 140
• L’Hospitalet de Llobregat: 934 029 400
Policia local: 933 375 353
• Molins de Rei: 936 803 340
Policia local: 936 688 866
• Pallejà: 936 630 000
Policia local: 608 493 232
• Sant Boi de Llobregat: 936 351 200
Policia local: 936 400 123
• Sant Feliu de Llobregat: 936 858 000
Policia local: 936 661 543
• Sant Joan Despí: 934 806 001
Policia local: 934 806 010
• Sant Vicenç dels Horts: 936 561 551
Policia local: 936 566 161
• Santa Coloma de Cervelló: 936 450 700
Policia local: 608 190 138
• Viladecans: 936 351 800
Policia local: 936 588 111

11 de maig de 2008: 18a Marxa ciclista per
la ribera del riu Llobregat. Organitzada pel
Club COCOS i Comissions Obrerers del Baix
Llobregat.

Alumnes de 1r de l’Escola de Jardineria Rubió
i Tudorí van visitar la masia de Can Comas per
tal de conèixer un cas pràctic de gestió i organització dels recursos naturals que es realitza
des del Consorci del Parc Agrari.
La tècnica del Parc Anna Casanovas va
exposar als alumnes de jardineria l’experiència
del Parc Agrari del Baix Llobregat i va aprofundir especialment en la gestió de l’ús públic
del territori. A continuació, els estudiants van
poder visitar l’exposició permanent del Parc i
l’exposició itinerant “Carxofa Prat: la riquesa
el Delta”, situada a l’aula d’educació agroambiental. Finalment, es va realitzar un recorregut en autocar per la zona agrícola del Prat de
Llobregat i Sant Boi.

Fires de Nadal
Com cada any, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat ha estat present a les diverses
fires que s’han celebrat a la comarca durant els mesos de desembre i gener. A l’estand s’han
donar a conèixer les campanyes i iniciatives que es duen a terme des del Parc Agrari per a la
promoció dels productes que produeixen en aquest territori. És en aquest sentit que cal
entendre el lloc destacat que continuen tenint el segell de qualitat Producte FRESC del Parc
Agrari, que distingeix i promociona de les fruites i hortalisses produïdes en l’àmbit del Parc, i
campanyes gastronòmiques com “Els sabors de l’horta” o “El Pota Blava a la carta”, que promouen els productes que gaudeixen d’aquesta o d’altres denominacions de qualitat.
Així mateix, a l’estand del Consorci del Parc també s’ha pogut obtenir el ja reconegut
Calendari de les Llunes, que, com cada any, ha tingut una molt bona acollida.
6, 7 i 8 de desembre

61a Fira de la Puríssima
de Sant Boi de Llobregat
A més de ser present amb un estand, el Parc
Agrari va col·laborar amb l’Ajuntament de Sant
Boi i la Cooperativa Santboiana en ell taller
infantil de pagès. En aquesta nova edició van
participar-hi 800 infants, que van rebre un
diploma de “Bon pagès” i es van endur a casa
un enciam plantat per ells mateixos. L’activitat
tenia com a finalitat donar a conèixer els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat i apropar els més petits a la feina de pagès
Paral·lelament, la Carpa Fresca organitzada per
la Cooperativa Agrària Santboiana ha tornat a
acollir la tradicional Exposició de fruites i verdures.
Com cada any, la Carxofada popular, que gau-

deix de les carxofes cultivades en l’àmbit del
Parc Agrari, va ser un èxit d’assistència.
14, 15 i 16 de desembre

34a Fira avícola del Prat
En el context de la Fira Avícola del Prat, cal encabir el Tast de qualitat de pollastre Pota Blava i
carxofa Prat organitzat pel Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat, PRODECA i l’Ajuntament del
Prat de Llobregat i que se celebrà a la masia de
Can Comas, seu del Parc Agrari.
Durant la Fira se celebrà també la 34a edició de
la mostra dedicada als galls, gallines i capons de
la raça Prat al recinte de Cal Gana, en què es
destacà l’alt grau d’implicació dels restauradors
de la comarca en la campanya “El Pota Blava a
la carta”.
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