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Producte Fresc:
una aposta per la qualitat
Des de la passada tardor, el Consorci del Parc Agrari
col.labora amb el Consorci de Turisme del Consell
Comarcal del Baix Llobregat i el Gremi d'Hostaleria
i Turisme Baix Llobregat Centre Nord i el Gremi
d’Empresaris d’Hostaleria de Castelldefels per a la
identificació a les cartes de 22 restaurants de certs
productes conreats en l'àmbit del Parc Agrari amb
el logo "Producte Fresc Parc Agrari del Baix Llobregat". I ho ha fet amb la creença que amb una
bona política gastronòmica, els productes que es
conreen en l'àmbit del Parc tenen més possibilitats
de fer-se presents en les dietes de molta més gent.
Es pretén amb aquesta acció incidir en la divulgació de les virtuts culinàries i dietètiques dels
productes de l'horta del Baix Llobregat en la
mateixa àrea en què es conreen. Es vol renovar
l'aposta perquè el Baix Llobregat torni a ser una
de les principals fonts d'abastament dels mercats,
botigues, restaurants i hotels de tota la corona
sud dins de l'àrea metropolitana. La possibilitat de
tenir a mà carxofes, bledes, tomàquets, porros i
cebes tendres, cireres, etc., productes que poden
ser servits a l'instant, és una oferta que convé
aprofitar i el consorci s'ofereix en el paper de fer
pedagogia entre els consumidors. Si una de les
premisses de la cuina del segle XXI ha de ser –és–
la recerca del producte fresc, estacional, directe,
collit al moment, on millor que el Baix Llobregat
per donar sortida a aquestes demandes?

El consorci es vol sumar així
a l'esforç que fan ja molts del
productors de la comarca: la promoció de la qualitat i frescor dels seus productes. I no tan sols perquè
això ha de significar un millor accés als mercats i un
augment de les rendes de les explotacions, sinó
també perquè és una eina útil per al territori. Es
tracta de reivindicar la qualitat de l'espai agrari mitjançant la qualitat dels productes que ofereix. Cal
pensar que aquestes cireres, carxofes, bledes, etc.,
són també patrimoni cultural del Baix Llobregat i el
Consorci vol ajudar a mantenir-lo viu, en marxa, a la
disposició de tots els que gaudeixen dels bons productes i com a font d'ingressos per a les explotacions.
El Parc Agrari donarà un nou impuls a la identificació de "Producte Fresc Parc Agrari del Baix Llobregat" convertint-la en una marca comercial i
vinculant el seu ús no només a l'origen geogràfic
del producte sinó també a uns requisits de qualitat i presentació.
Els productes hortícoles del Baix Llobregat són
bons, frescos i amb tradició i prestigi. Des del
Consorci creiem que són la millor carta de presentació del territori i la seva promoció ha de permetre assolir un dels objectius principals del Parc:
impulsar l'augment de les rendes generades per
les explotacions agràries i la seva viabilitat econòmica, ambiental i social.

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

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

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

e-mail:

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

parcagrari@diba.es

http://www.diba.es/parcagrari

Editorial ...................................... Pàg. 2
Els guardes del Parc eviten el robatori
de quasi 500 quilos de fruita....... Pàg. 3
Membres del Comité Econòmic
i Social Europeu visiten el Parc Agrari
i tasten els seus productes........... Pàg. 3
Presentació de la temporada
d’estiu de la campanya gastronòmica
“Els Sabors de l’Horta
del Baix Llobregat” .......................Pàg. 4
Can comas, final d’etapa
de la 12a Marxa Ciclista
del Baix Llobregat .........................Pàg. 4
Andreu Vila: “L’agricultura del
Baix Llobregat té una gran diversitat
d’explotacions i de varietats
de fruiters”...................................Pàg. 5
Les TIC arriben al Parc Agrari .....Pàg. 6
Assaigs d’experimentació de les
ADV d’horta a Can Comas...........Pàg. 6
Continuen les obres per millorar
els camins ......................................Pàg. 6
“La unió i la il·lusió per la feina
ben feta fan la força de
les empreses agrícoles” ................Pàg. 8
Els reptes dels espais agraris
periurbans................................Pàg. 10
El programa educatiu ambiental
segueix apropant els escolars
de la comarca al seu espai
agrari .......................................Pàg. 13
Es constitueix l’equip
redactor dels Plans Rectors
de desenvolupament................Pàg. 13
L’Arborètum s’inscriu en
el registre de producció ecològica
des de fa dos anys......................Pàg. 14
Aprovat el protocol de col·laboració
entre el Parc Agrari i els
Ajuntaments del Consorci ..........Pàg. 15
Actes de vandalisme al Parc .......Pàg. 15

Amb el suport de:

Edita: CONSORCI PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
Parc Torreblanca, Ctra. N-340 - 08980 Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 24 00 - Fax 93 685 18 68 - e-mail: parcagrari@diba.es
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat el constitueixen els següents organismes i administracions: Diputació de Barcelona,
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Unió de Pagesos de Catalunya, i els Ajuntaments: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de
Rei, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans.

notícies

del Parc Agrari del Baix Llobregat

Director: Ramon Terricabras i Maranges
Sub-directora: Sònia Callau
Consell de Redacció: Sònia Callau, Montse Lligades, Miquel Domènech,
Josep Montasell
Edició: Manel Canes
Redactor-periodista: Blai Manté

Col·laboradors:
Raimon Roda, Elena Isla, Anna Casanovas,
Mariona Pagés, Javier Pérez, Andreu Vila,
Laura Estrades
Fotografies:
Manel Canes, Blai Manté,
Javier Pérez

Parc Agrari
del Baix Llobregat
xarxa de municipis

2

Producció, fotocomposició i muntatge:
Edicions La Terra S.L., Av. Francesc Cambó, 14, 3r. B 08003 Barcelona.
Tel. 93 268 0900 - Fax 93 268 48 93 - e-mail: ed.laterra@agronet.org
Fotomecànica: Ivelcolor
Impressió: Imprimeix
Maqueta: Carnero & Garcia
Dipòsit Legal: B-826-1998

2004: setembre. Núm. 12

Els guardes del Parc eviten el robatori
de quasi 500 quilos de fruita
Dos guardes del Servei de Vigilància del
Parc Agrari van evitar el juliol passat el
robatori de quasi 500 quilos de fruita,
200 de préssecs i 264 de prunes, d'una
de les masies del Camí dels Bassots, al
terme municipal del Papiol.
A la una de la nit, una parella de guardes va veure una camioneta Ford aparcada al marge d'un camp de fruiters. Un
cop inspeccionat el vehicle no van trobar
el conductor ni cap indici que hagués
estat robada, però van decidir inspeccionar unes casetes prop del vehicle. Segons
després, en sentir posar-se en marxa el
motor van interceptar el vehicle. El conductor, un home d´uns 45 anys, va dir que
transportava oli de València a Sant Boi i
que s'havia parat a descansar. Els guardes
van inspeccionar la càrrega i, efectivament, van comprovar que eren bidons
d’oli, tot i així van indicar al camioner que
marxés, perquè era dins del Parc, una
zona agrícola protegida, cosa que el conductor va fer sense cap queixa.

Les caixes amb quilos de fruita preparades pel robatori frustrat

Unes hores després, a mig matí,
Ramon Figueras, pagès de la zona, va
trobar en un camí de l'explotació caixes
amb préssecs i prunes. Un cop avisat el
Servei de Vigilància van comprovar que
les caixes eren prop d'on hi havia aparcat

la Ford la nit anterior. El lladre havia preparat minuciosament el gènere, però la
visita dels guardes va impedir que pogués
fer un tastet de tornada a casa i, de pas,
convidar la família i amics o treure´n una
paga extra.

Membres del Comité
Econòmic i Social Europeu
visiten el Parc Agrari
i tasten els seus productes
En el marc de les Jornades
d’Agricultura periurbana celebrades els passats 12, 13 i 14
de maig, es va fer una visita al
Parc Agrari del Baix Llobregat
a la que van van assistir un
total de 98 persones, entre les
quals hi havia els membres del
Grup d’Estudi “L’Agricultura
Periurbana” de la Secció
“Agricultura, desenvolupament
rural, medi ambient” del Comitè Econòmic i Social Europeu
(CESE).
La benvinguda va ser a
càrrec de Ramon Terricabras,

gerent del Parc Agrari, Miquel
Reverter, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos i
Miquel Domenech, en representació del Consell Comarcal
del Baix Llobregat. A continuació es va fer una visita a
l’Arborètum de Can Comas
acompanyats pel tècnic de
l’Agrupació de Defensa Vegetal de Fruita del Baix
Llobregat, Andreu Vila, i també es va fer el seguiment
d’una part del programa pedagògic que es desenvolupa a les
instal·lacions de Can Comas.

Membres del CESE durant la visita a Can Comas.

Un cop finalitzada la visita a
la finca de Can Comas, el grup
va anar a la Cooperativa
Agrària Santboiana i posteriorment es va visitar l’explotació
agrícola de cultiu intensiu de

conreus d’horta “Joan Amat”.
La visita va finalitzar amb una
degustació de productes del
Parc Agrari que formen part de
la campanya “Sabors de l’horta”.
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Presentació de la temporada
d’estiu de la campanya gastronòmica
“Els Sabors de l’Horta del Baix Llobregat”
Els tomàquets, les bledes i els carbassons
han estat els productes escollits per a la
temporada gastronòmica d’estiu de la
campanya ‘Els sabors de l’Horta del Baix
Llobregat’ que es va presentar a la primera trobada organitzada
per la Fundació Escola
d’Hostaleria i pel Gremi
d’Empresaris d’Hostaleria de Castelldefels.
A la presentació hi
assistiren el Conseller
de Turisme del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Sr. Josep M.
Cervelló i el Gerent
del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, Sr. Ramon
Terricabras, a més
del Diputat delegat
en matèria de Turisme de la Diputació
de Barcelona, Sr.
Josep Mayoral i
d'altres autoritats
vinculades als sectors del turisme i
l'hostaleria.

Si en la temporada passada –durant la
tardor i l'hivern– varen ser les carxofes, els
porros, les faves i els alls tendres els productes autòctons que varen protagonitzar
l'inici de la campanya gastronòmica, ara
per a aquesta segona fase, els productes
amb els quals cuiners i alumnes han treballat han estat els tomàquets, les bledes i
els carbassons, de ben merescut reconeixement popular.
Com en la primera fase, els productors
de l’àmbit del Parc Agrari del Baix
Llobregat s'encarregaran del cultiu i la producció, amb l'objectiu que arribin en les
millors condicions a les cuines dels restauradors que participen en la iniciativa. És
per això que tots els productes aniran
identificats amb el segell: "Producte Fresc
del Parc Agrari del Baix Llobregat".
L'èxit i la bona acollida per part dels visitants ha fet que més restauradors participin en la campanya. A la primera fase van
ser quinze els participants i aquest estiu
són vint-i-dos els restauradors importants
de la comarca que col·laboraran amb els
productors de l’àmbit del Parc Agrari i el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat per
consolidar aquesta iniciativa, orientada a
valorar i posar de relleu la importància i la

Can Comas, final d’etapa
de la 12a Marxa Ciclista
del Baix Llobregat
El passat 9 de maig es va celebrar la Marxa Ciclista del
Baix Llobregat que organitzen cada any el club
COCOS i Comissions Obreres del Baix Llobregat. Per
segon any consecutiu, el final d'etapa es va fer a les
instal.lacions de la finca de Can Comas, després d´un
recorregut de 30 km que començava al pont del
Diable a Martorell.
Responsables i tècnics del Parc Agrari van participar
en aquesta marxa, que va finalitzar sense cap incident
i amb una valoració molt positiva, tant per part dels
organitzadors com dels participants.
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Participants a la marxa ciclista

riquesa del patrimoni gastronòmic del
territori.
Aquests restauradors oferiran plats originals, que inclouran a les seves cartes, i
en els quals els productes escollits constituiran el principal ingredient. La iniciativa
compta, a més, amb la col·laboració dels
gremis d'Hostaleria de Castelldefels i el
d'Hostaleria i Restauració del Baix Llobregat Centre i Nord.
Durant la jornada, destinada a experts,
professionals, empresaris i organitzacions i
que tenia per lema "Desenvolupament
turístic i gastronòmic del Baix Llobregat",
el Parc Agrari també va estar present a la
taula rodona dedicada a les "Iniciatives i
actuacions per a la promoció de la restauració en el Baix Llobregat. Anàlisi del present". A la taula rodona, a més del representant del Parc Agrari, hi van participar el
Sr. Josep Mayoral, Diputat Delegat en
Matèria de Turisme de la Diputació de
Barcelona, el Sr. Miquel Yepes, President
de la Confraria Gastronòmica Més Onze
de Castelldefels, el Sr. Pere Dorca, en
representació de l'Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat i el Sr. Francesc Mozo, gerent
de la Federació d'Hostaleria i Turisme del
Baix Llobregat.

2004: setembre. Núm. 12

entrevista

Andreu Vila: “l’agricultura del Baix
Llobregat té una gran diversitat
d’explotacions i de varietats de fruiters”
Els propers 7 i 8 d'octubre es realitzaran a Can Comas les Jornades de Fructicultura
destinades als professionals de les explotacions de fruiters de la comarca.
L'Andreu Vila, el tècnic responsable de les sessions tècniques, ens en fa cinc cèntims.
Quin serà el contingut de les
Jornades de Fructicultura?
Les jornades pretenen tocar diferents temes per ser el més
completes possibles. Bàsicament, però, les ponències i debats giraran entorn de 3 temes:
El primer, parlarà de la necessitat de protegir el material
vegetal tradicional de cada
zona de conreu. D’aquesta
necessitat surten els diferents
arborètums que s’estan desenvolupant en la nostra regió. A
part de parlar d’altres propostes, ens centrarem en l’arborètum del Parc Agrari del Baix
Llobregat, ubicat a la finca de
Can Comas.
En el segon tema es tractarà
de veure diferents aspectes tècnics que ens permetran adaptar,
cada cop més, les nostres plantacions a sistemes agroecològics. Es parlarà sobre tècniques
específiques per a la millora de
les plantacions de fruiters (reg,
poda, control de plagues...).
El tercer tema serà veure les
tendències del mercat de la
fruita i parlar sobre la nova
demanda de traçabilitat del
producte en els mercats.
Penso que seran unes jornades molt interessants per l’alt
nivell tècnic dels participants.
Una oportunitat molt bona per
adquirir o establir diferents conceptes de la gestió de l’explotació agrícola.
Quina opinió tens del cultiu
de fruiters al Baix Llobregat?
Dins del Baix Llobregat hi ha
una gran diversitat d’explotacions agrícoles i una gran diversitat d’espècies i varietats de

fruiters. Crec que aquesta és la
característica que més ens diferencia d’altres zones. Es tracta
d’una zona tradicional de fruiters (la més antiga a tota la
regió catalana).
A part d’algunes parcel·les on
hi ha una gran barreja d’espècies diferents, la majoria d’explotacions rendibles de la
comarca són plantacions més o
menys homogènies, amb unes
bones produccions i amb una
qualitat de la fruita que li sol
donar un valor afegit superior a
les produccions de fora de la
comarca. Aquest valor afegit
és, quasi sempre, degut al fet
que es tracta de producte fresc,
collit a un bon punt de maduració i que arriba al consumidor
en poques hores.
Els reptes de la fructicultura
al Baix Llobregat són els mateixos de la resta de sectors agrícoles a la comarca. Trobar un
bon sistema de comercialització
i anar adaptant les tècniques de
conreu a sistemes cada cop
més agroecològics.
Quina és la tendència del
consum de fruites?
Penso que el consum de fruites en general ha baixat des
de fa bastants anys. Els productes làctics, com el iogurt o
els gelats, han substituït, en
moltes llars, les postres de
fruita. A més, l’aparició al
mercat de fruites amb aparença molt bona però amb baixa
qualitat organolèptica ha fet
Per consultar el programa de les jornades
de fruticultura podeu visitar la web:

www.diba.es/parcs/life/

baixar el consum de la fruita
en general. Molts consumidors estan cansats de comprar
fruita que té molt bon aspecte
i, en canvi, no té gust de re.
A l’actualitat, molts centres
experimentals ja estan treballant en valoracions de qualitat
organolèptica. Així, la tendència, en pocs anys, serà a tendir
a fruita de més bon gust.
És rendible plantar fruiters?
Quin futur té aquest cultiu?
Crec que encara es podrien
plantar més fruiters a la nostra
comarca. Alternar parcel·les
d’horta amb parcel·les de fruiters és un factor de diversitat
molt important. Per tant, es
podrien anar introduint més
fruiters en altres zones de conreu. I també penso que algunes
parcel·les que han estat històricament conreades de fruiters es
podrien conrear durant uns
anys en cultius hortícoles.
Tenim la sort de comptar amb
una terra i un clima que ens
permet conrear una gran diversitat de cultius, hauríem de ser
capaços de treure’n profit.
La rendibilitat del cultiu
depèn del canal de comercialització que s’utilitzi. La resta
de factors (varietats, tècniques
de cultiu, control sanitari…) es
poden adaptar a cada tipus
d’explotació per tal que siguin
rendibles.
Quins aspectes positius aporta l'arborètum a l'agricultura de la comarca?
L’arborètum, penso que compleix dues funcions bàsiques.
En un primer moment, els

Andreu Vila, tècnic de l’ADV
Fruita del Baix Llobregat

pagesos veuen conservades
aquelles varietats de fruiters
que durant tants anys van conrear i que, molts, ja donaven
per perdudes. Això és un patrimoni agrícola d’un valor incalculable.
La segona funció de l’arborètum serà la de trobar noves sortides a les varietats tradicionals,
consolidar les que encara es
cultiven i, fins i tot, la possibilitat de realitzar programes de
millora per obtenir fruita d’un
gran sabor i amb bones característiques agronòmiques.
Hi ha bona relació entre tècnics agrícoles i pagesos?
La meva relació personal amb
els agricultors sempre ha estat
bona. Des del inici, sempre he
intentat estar al seu servei. De
fet, l’aprenentatge més important d’un tècnic, segons el meu
criteri, no és a les aules de la
universitat, és en el contacte
amb els agricultors. Els pagesos
m’han donat molts coneixements.
Sempre els he dit que, per a
ells, no he de ser una persona
que ho sap tot, sinó que he
d’intentar ser una eina pràctica.
Molts d’ells així ho han entès.
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Les TIC arriben al Parc Agrari
Tecnologia, informació i comunicació per un projecte de futur
En el document “El Parc Agrari
24@, una proposta de futur per
al Parc Agrari del Baix Llobregat”, d’abril de 2003, es
recordava com des del començament s’ha tingut el convenciment que amb la figura del Parc
Agrari s’impulsava una eina
innovadora per a la gestió d’un
territori agrari amb una forta
personalitat. El concepte de
parc, què s’ha utilitzat, parteix
de l’accepció d’aposta del futur,
de compromís amb la innovació
i de consolidació de l’activitat
empresarial agrària en un territori dinàmic. Compromís encaminat a “una gestió, orientada
a aconseguir unes explotacions
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”, tal
com indica el Pla de Gestió i
Desenvolupament del Parc.
El Parc Agrari és una iniciativa
innovadora pel que fa a la
implicació de les administracions locals i d’una part important del mateix sector en la gestió d’un territori agrari, i al
model de gestió. Model que vol
ser integral perquè considera
l’àmbit com un agroecosistema
i, per tant, s’han de posar
mecanismes per impulsar processos en els àmbits de la producció, la comercialització, els
recursos i el medi sota el criteri
general de ser conservadors
–preservant els valors (productius o recursos, ecològics i culturals)–, progressistes i innovadors, tot desenvolupant les funcions econòmica, ambiental i
social, regulant els usos propis
de l’activitat agrària. En definitiva, el que es vol és un model
sostenible que incorpori les
tecnologies de la informació
i el coneixement com a fac-
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tor de producció, competitivitat i qualitat.
El model és complex, innovador i, per què no dir-ho? arriscat; però a la vegada engrescador, tant pel que fa als tècnics
del Parc Agrari i d’entitats com
les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i les Comunitats de
Regants, que incorporen les TIC
com a eines fonamentals per a
una gestió acurada del territori i
els seus recursos, com per als
pagesos, que han adaptar-se a
les noves necessitats i incorporar-se al nous reptes del segle
XXI. Per millorar la gestió de la
seva activitat empresarial competitiva, però a la vegada sostenible.
Aquesta voluntat d’innovació
tecnològica té el suport de les
institucions amb les quals el
Parc Agrari hi té convenis, com
l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) el departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de
Catalunya.
El Consorci del Parc Agrari té
entre els seus objectius el de
promoure la implantació de les
noves tecnologies, així com les
pràctiques agràries que contribueixin a una millora de la qualitat de les produccions i una
reducció en l’impacte ambiental
derivat de l’activitat agrària. Les
Agrupacions de defensa vegetal
han de ser l’element clau d’enllaç per assolir aquests objectius.

L’Hespèrides, un programa
informàtic de suport a
la gestió de les
explotacions agràries
Davant de la necessitat de portar un major i millor control dels
costos d’explotació, i davant els

requeriments cada cop més
grans que s’exigeix en el control
i seguiment de l’explotació (productors inscrits en els registres
de producció integrada i/o ecològica, operadors agroalimentaris obligats a establir sistemes de
traçabilitat…), alguns productors comencen a plantejar-se un
control del procés productiu
més acurat. En aquest sentit
han estat els mateixos agricultors els qui han començat a
demanar algun tipus de suport
informàtic per poder gestionar
les seves explotacions.
El Consorci del Parc Agrari i les
Agrupacions de Defensa Vegetal
d’Horta i Fruita del Baix Llobregat han estat fent un seguiment dels principals programes
de gestió d’explotació presents
en el mercat. Després d’avaluar
les diferents possibilitats, s’ha
optat pel programa “Hespérides”. Aquest programa fa uns
anys que funciona amb èxit en
diferents Cooperatives de fruita
de Girona i Lleida i ha estat elaborat amb el suport tècnic de
l’IRTA de Mas Badia (Girona),
després de tres anys de treball
per perfeccionar-ne l’aplicació.
En comparació amb els altres
programes, l’Hespérides té una
base tècnica molt ben treballada, fet que destaca enfront d’altres aplicacions que s’han centrat en la comptabilitat d’empresa. S’ha valorat també molt positivament el fet que, amb aquest
programa, els productors que
realitzen Producció Integrada
poden conservar de forma directa les parcel·les inscrites en la
Producció Integrada, així com
realitzar automàticament el quadern de camp a partir de les
dades introduïdes en la base de
dades, amb el mateix format
demanat pel Consell Català de
la Producció Integrada.

Actualment, aquest programa
està pensat per a la gestió tècnica de l’explotació i s’ha previst
incloure-hi la gestió econòmica
amb el càlcul de costos d’explotació. Paral·lelament s’està treballant de forma conjunta amb
les ADV d’Horta i Cooperatives
hortofrutícoles del Maresme en
la millora tècnica del programa,
per adaptar-lo a explotacions
d’horta. Pensem que és molt
interessant fer el control tècnic
de la finca i, al mateix temps,
poder tenir una idea de la rendibilitat de les diferents parcel·les
o cultius de l’explotació.
El programa presenta molts
avantatges com pot ser el
seguiment de totes les tasques
de camp, els tractaments realitzats, les corbes de vol de les plagues, la consulta dels productes
autoritzats… Aquest any s’iniciaran les proves d’aquest programa en algunes explotacions
del Baix Llobregat, i s’espera
que l’any vinent es pugui posar
en funcionament. Es pretén
posar a punt el programa i fer
l’adaptació a les característiques
de la nostra zona. Tot aquesta
tasca es realitzarà amb la
col·laboració dels agricultors
interessats, de les ADV, del Parc
Agrari i l’empresa informàtica
que ha dissenyat el programa.
És una gran oportunitat per al
sector agrícola de la comarca, ja
que ens permetrà fer el programa a la nostra mida. Qualsevol
consulta o suggeriment sobre el
programa els podeu realitzar als
tècnics del Parc Agrari o als tècnics de les ADV.
Sònia Callau
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Assaigs d’experimentació
de les ADVs d’horta
a Can Comas
Aquest any, les ADV delta i
Baix Llobregat estan fent a la
finca experimental de Can
Comas diferents assaigs per
tal que les experiències puguin
ajudar a modernitzar l'agricultura de la comarca i donin resposta als nous reptes i problemàtiques que tenen els productors actuals. S’està treballant amb varietats de fruita,
sistemes de desinfecció natural i pol.linització de faveres.
Tomaquera en branca i
hivernacle fred: Assaig de
diferents varietats de tomaqueres per collir en branca en
hivernacle, tant de varietats
comercials com alguna de
nova. En concret, hi ha 7
varietats diferents de tomaquera. L'objectiu de l'assaig és
comparar diferents característiques com la precocitat, la
producció, el nombre de fruits
per pom i pes, així com la susceptibilitat a malalties i plagues, etc.

Tomaquera per collir en verd
a l’aire lliure: Un assaig de diferents varietats de tomaqueres
per collir en verd a l'aire lliure primerenques i tardanes, tant de
varietats comercials com alguna
de nova. L'assaig consta de 12
varietats diferents en les tomaqueres primerenques i 10 varietats en les tardanes. L'objectiu
de l'assaig, igual que en l'anterior, és comparar diferents característiques com la precocitat, la
producció i forma del fruit, etc.
Meló Pinyonet: Millora de la
varietat de meló Pinyonet autòctona del Prat de Llobregat. El
cultiu del meló és un dels cultius
de més importància històrica de
la comarca. La varietat del
Pinyonet és autòctona del Prat
de Llobregat, del tipus "piel
de sapo". Actualment aquesta
varietat s'ha vist superada per
varietats híbrides. Des de l'ADV
del Baix i delta del Llobregat,
així com altres agricultors de la
zona, es creu interessant que es

Experimentació a les instal·lacions de Can Comas.

mantingui i es millorin varietats
autòctones d'hortalisses que es
perden cada cop més i es van
substituint per varietats comercials que presenten millors
característiques en el seu cultiu i
en la seva producció. Actualment hi ha plantades les plantes
de meló i més endavant es farà
la selecció dels fruits, per triar-ne
els més adequats.
Desinfecció de sòl exterior:
Durant el mes de juliol es realitzaran dos assaigs de desinfecció
natural (solarització i biofumigació) i un de química (metamsodi). Aquests tres mètodes es
compararan amb un testimoni.
Avui dia, degut a la desaparició
del bromur de metil, s'han de
provar noves alternatives i des
de l'ADV s'aposta clarament per
les alternatives no químiques.
Un cop acabat l'assaig de

desinfecció, en el mateix tros
es plantaran enciams per tal
de comprovar l'eficàcia de
l'assaig. L'enciam és una planta molt sensible a diferents
malalties com selerotinia, que
és molt difícil d'eradicar.
Pol·linització de faveres: El
cultiu de la favera a la tardor
té força problemes per pollinitzar la seva flor. Hi ha previst assajar dos sistemes de
pol.linització: amb abelles i
amb feromones.
No cal dir que Can Comas és
oberta a tots aquells interessats
que vulguin conèixer de prop
els assaigs, realitzar qualsevol
pregunta, comentari o aportació. Els resultats dels assaigs es
publicaran a la revista.
Laura Estrada
Mariona Pagès

Continuen les obres per millorar els camins
Les obres de millora de l’últim tram del
Camí de la Ribera (Prat de Llobregat) han
finalitzat. Les actuacions van començar a
principi de maig i degut a les pluges de la
primera quinzena del mes de juny se n’ha
endarrerit l’execució. Les actuacions que
s’estan portant a terme són les previstes.
En relació amb el condicionament del
Camí del Pla (Sant Feliu de Llobregat i
Molins de Rei), l’obra es va acabar a principi del mes d’abril, tot i que es va deixar el
tram de sota de la rotonda d’accés al
Polígon del Pla. La raó d’haver pres aquesta decisió va ser que quan van començar

les tasques de condicionament, l’empresa
encarregada de l’ampliació de la rotonda
va informar que havien de substituir un tub
que passava soterrat creuant el camí. Així,
es va creure adient deixar 400 metres de
camí sense arreglar, esperant poder-los
condicionar quan el tub fos substituït.
Aprofitant que les màquines eren per la
zona, es va acordar anivellar i fer un tram
de cuneta al llarg de 400 metres d’un camí
també paral·lel a l’A-2, però just a l’altre
cantó (camí de la Rasclosa). Es va optar per
una solució provisional per resoldre els múltiples sots profunds que dificultaven la cir-

culació. En un futur proper es vol trobar
una solució definitiva per als desguassos de
l’aigua provinent de l’autopista, que en
aquest moment van a parar al camí de la
Rasclosa.
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“La unió i la il·lusió per la feina ben feta
fan la força de les empreses agrícoles”
Entrevista amb Ramón Ribot, gerent de la Cooperativa
de la Conca de la Tordera

La Conca de la Tordera és
una pròspera cooperativa
creada per pagesos de
Blanes i Palafolls fa poc més
de deu anys. L’empresa produeix fruites i hortalisses, les
empaqueta i les distribueix
a l’engròs i al detall. Com
que les coses no funcionen
mai soles, si busquem en la
sala de màquines hi trobarem gent il.lusionada amb la
seva feina. Un d’ells és en
Ramon Ribot Musoll, 53
anys, un dels dos gerents i
un dels seus impulsors des
de Palafolls, el seu poble de
tota la vida. Ribot va ser
també al darrere de la creació de l’escola taller de la
Fundació Molí del Puigverd,
en la qual hi treballa un
grup de discapacitats. Una
de les feines, manipulació
de cebes i porros, l’ofereix la
cooperativa agrícola.
La Conca de la Tordera va
néixer per iniciativa dels
pagesos?
Sí, es va crear amb la fusió de
la cooperativa de Palafolls,
COPAL, i la Cooperativa de
Blanes. Les dues venien de les
antigues cambres agràries del
franquisme. COPAL va néixer el
1978 i va funcionar amb pocs
pagesos fins que, el 1995, va
recuperar el patrimoni de les
cambres i tots els pagesos de
Palafolls es van integrar a
COPAL. Vam parlar amb la cooperativa de Blanes per treballar
junts. Crèiem que era lògic que
dues cooperatives petites de la
mateixa zona unissin esforços.
El 1996, després d’un temps
de prova, vam començar a tre-
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ballar junts en tots els articles
com a Agrupació d’Interès
Econòmic Conca de la Tordera.
Ho vam fer així per poder distribuir també productes de
pagesos que no n’eren socis.
Com a cooperativa no ho podíem fer. Amb la reforma de la
llei del 2002, es va autoritzar a
fer-ho i vam passar a ser una
Cooperativa de segon grau
l’any següent.
Quina valoració fa d’aquests
quasi deu anys de feina conjunta?
Bona, per força. Al principi hi
havia tres o quatre treballadors,
avui en tenim entre 40 i 45. La
facturació abans rondava els
200 milions de les antigues pessetes, avui estem per sobre dels
1.000 milions de pessetes. Això
no seria possible sense dinamisme dins de la cooperativa, sense una bona colla de pagesos i
sense vendre a la nostra zona.
Com s’organitza la cooperativa?
Hi ha tres seccions. Tenen personal diferenciat, espais separats, però estan interrelacionades. Una es la d’horta, que és la
més important i és el cultiu originari dels nostres pagesos. És
la que agafa el producte, el prepara i el ven als clients. L’altra és
la secció de fruita, que agafa
productes de la secció de verdura i fruita que es compra a
fora i les distribueix. Una part a
botigues nostres i l’altra a
hotels, càmpings, restaurants,
mercats. La secció d’horta és al
magatzem de Palafolls i la de
fruita, al de Blanes. La separació garanteix el funcionament

autònom. La tercera secció és la
de subministraments que facilita adobs i productes fitosanitaris als pagesos.
Tinc entès que s’ha reduït el
nombre de pagesos però ha
augmentat la producció
Sí, sembla un contrasentit però
és la tendència general a
Occident. Abans, les explotacions eren sobretot familiars i a
tot estirar rebien l’ajuda d’algun treballador, el ‘mosso’. Ara
molts dels fills de pagesos han
deixat el negoci però n´hi ha
hagut d’altres que han crescut,
han comprat terres i s’han convertit en empresaris. Moltes
vegades només hi treballa un
membre de la família i té treballadors contractats. Ha construït hivernacles, ha millorat els
sistemes de reg, s’ha tecnificat
i això ha fet que el rendiment
per hectàrea s’hagi doblat o triplicat. Hi ha menys pagesos
com a empresaris, però si hi
sumes també els treballadors,
potser ara hi ha més gent que
viu del camp. L’agricultura té
una mala salut de ferro, no
s’ha de ser pessimista. Fa anys
que diuen que desapareixerà,
però la majoria d’empreses i
cooperatives hem anat creixent. Això no vol dir que no
s’hagi d’estar alerta amb perills
com el creixement urbanístic.
Creu que l’experiència de la
Cooperativa de la Conca de
la Tordera es pot aplicar a
altres llocs?
Sí, no és especialment original
o innovadora. Crec que la idea
important, el lema bàsic és que
la unió i la il.lusió per la feina
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ben feta fan la força. El nostre
model és molt senzill, es pot fer
a qualsevol lloc que hi hagi
producció i un mínim de ganes
de col·laborar conjuntament.
Nosaltres no ens vam unir per
motius altruistes: totes dues
cooperatives vam assumir que
érem petites i que teníem problemes per aconseguir inversions i per distribuir bé els nostres productes. Vam mirar al
nostre voltant i vam veure més
pagesos en la mateixa situació i
simplement ens vam trobar,
vam establir unes regles de joc i
ens vam posar a treballar. Tinc
la sort de dir que sempre he vist
bona voluntat per les dues
parts. Potser el més difícil és fer
el primer pas, però un cop s’ha
creat una mínima base comuna, ja tot és més fàcil. L’agricultura a la nostra zona no és
pas un sector important i, com
a tot arreu, tenim problemes
amb la pressió urbanística.
Us afecta aquesta pressió
com a empresa?
És contradictori, per una banda
pateixis pels espais agraris i el
patrimoni natural i per l’altra,
has d’acceptar que això no va
del tot malament per a la teva
empresa. El que intentem sempre és demanar a l’ajuntament
que defineixi els seus espais
i que, si vol utilitzar o requalificar un terreny, ens avisi amb
temps per evitar que els pagesos fem inversions inútils. Posar
hivernacles o millorar el reg
costa molts diners. Per sort, hi
ha certs camps en el nostre
poble que han estat regulats
com a espai agrícola i que no
es preveu que hagin de canviar.
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Per altra banda, és veritat que
el creixement del sector hoteler
i el de segones residències de la
costa gironina fa que hi hagi
més demanda dels nostres productes. Hi ha més gent que ve
a consumir en moments puntuals. Ara bé, només ho notem
en el sector de la fruita. El més
gran, el de la verdura, ha de
funcionar tot l’any per altres
zones d’aquí i d’Europa.
La pressió urbanística és un
fet que hem de tenir ben present. El que la nostra cooperativa té clar és que els camps de
conreu no es conservaran si no
hi ha una activitat agrícola rendible. També és important que
els ciutadans, siguin o no pagesos, exigeixin i reivindiquin els
espais agraris perquè són
també utilitzats i estimats per
ells com a zones de passeig o
esbarjo. Si el pagès es queda
sol, malament rai, dependrà de
tots. No vull ser optimista ni
pessimista. Tinc la sensació que
en els últims anys els ajuntaments han urbanitzat una mica
menys... no ho sé, fa temps
que s’especula amb la fi de l’agricultura i hi continua havent
pagesos, per sort. Això no vol
dir que demà, si els ciutadans
donen l’esquena o es mostren
indiferents amb els espais
naturals, no tinguem proble-

mes seriosos. La gent sensibilitzada és la que pot pressionar
els polítics perquè aquests no
urbanitzin àrees agràries.
Quina és la sortida de les
vostres verdures?
Una mica variat. Un 60% va a
grans superfícies, que són els
grans compradors a tot
Europa des de fa temps, però
per poder vendre el teu producte s’ha d’adequar al que
ells volen (cert tipus d’envasos, etiquetatge, mida etc.,). A
més, venem als grans mercats
de Barcelona i Girona. També
hi ha venda directa al nostre
magatzem. La resta l’exportem nosaltres a mercats majoristes de França i, a vegades, a
altres llocs, com Holanda o
Alemanya. A l’exportació també hi entren els productes que
es diuen de “quarta gamma”,
amanides i combinats que nosaltres tallem, netegem i
posem en bosses.
Creu que cada vegada hi
haurà més demanda d’aquests tipus de producte?
Tot indica que sí, però el que és
innegable és que el consum
d’aquests productes és espectacular. En una reunió de la
Federació de Cooperatives es
va comentar que a l’Estat es-

Entrada de producte a la cooperativa.

panyol el creixement cada any
és del 20%, tot i que és veritat
que ara és més fàcil perquè
aquí fins ara es consumia molt
poc comparat amb Estats
Units, per exemple. Allà un
40% del consum de producte
fresc és a través de productes
de quarta gamma. La gent s’acostuma ràpid a la comoditat
de tenir l’amanida preparada
en un moment. Això ens obliga a analitzar bé el mercat. Hi
ha grans empreses que el controlen i que només compren
gènere fresc i fan les bossetes.
És un producte laboriós i que
s’ha de presentar bé, però no
requereix una gran maquinària:
els petits productors el podem
fer. Cada dia n’hi ha més que
ens hi dediquem. Un dels avantatges és que es poden fer moltíssimes combinacions i això
permet ajustar-se al gust de
clients com supermercats o
hotels. També pots ajustar-te
als gustos de diferents zones
geogràfiques. Les grans empreses compren a tota Europa
segons l’època de l’any. Hi ha
moments que s’interessen per
nosaltres i moments que no.
Per a la nostra cooperativa, la
quarta gamma no és el principal sector, però sí que és un
sector que creix i ens interessa.
Ara els començarem a comercialitzar en les nostres botigues
de fruita. Ja ho fèiem abans
però sense presentar-l’ho tallat,
en bosses i unitats més petites.
L’única queixa del pagès és que
cada vegada s’incrementen
més el costos de manipulació i
les exigències normatives sanitàries i que això no es valora
prou en el preu que la cooperativa el ven. El que sí creu que és
bo, és que la cooperativa, i no
el pagès, és la que s’encarrega
de la manipulació i de complir
les mesures sanitàries.
Quin tipus de producció
practiquen els pagesos de
la cooperativa?

Integrada, o sigui, utilitzar productes fitosanitaris sense que
aquests afectin la qualitat del
producte o l’entorn agrari. Hi
ha tècnics que es dediquen
només a controlar els cultius.
Seria bastant complex fer producció ecològica i obtenir
grans quantitats, per això vam
optar per la integrada. Si es fa
bé, garanteix la salut del producte i els requisits que es
demanaran a partir de l’any
vinent respecte a la procedència, varietat, edat i tractaments
que ha rebut el producte fresc
al llarg de la cadena alimentària. D’aquí a ben poc, gràcies a
una etiqueta, se sabrà tot l’historial del producte. Això
requereix temps i diners.
Penso que seria bo que aquest
esforç del pagès fos recompensat, perquè si no, més que
la pressió urbanística, el que
acabarà amb l’agricultura serà
la pressió econòmica.
Compreu productes del
Baix Llobregat?
Sí, són productes de qualitat i
coneguts. Quan comences a
comercialitzar t’adones que
no sempre pots proveir els
teus clients amb productes
propis i has de comprar a
altres zones. És una relació
important perquè et permet
satisfer el teu client tot l’any i
així no el perds. Una de les
zones en què comprem és el
Prat. Jo no sóc ningú per jutjar
el pagesos d’altres zones, però
el que sí que puc fer és parlar
d’experiències positives en el
treball a través de cooperatives. Crec que el Baix Llobregat
té la sort de tenir Mercabarna,
però potser aquesta mateixa
facilitat de poder vendre el
gènere al costat de casa, fa
que es puguin deixar de
banda altres aspectes positius,
com ara organitzar-se per
obtenir més beneficis o millorar. És una simple opinió personal.
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Conclusions de les Jornades Europees d’agricultura periurbana celebrades a Viladecans

Els reptes dels espais agraris periurbans
Les Jornades Europees d’Agricultura Periurbana,
celebrades el maig a Viladecans, van destacar
per la intensitat del debat i la nombrosa participació. La protecció i gestió dels espais agraris propers
a nuclis urbans és un tema que atrau professionals
de tot Europa i la trobada va ser una bona manera
per intercanviar visions i experiències.
En el text que segueix es reprodueix la presentació de les
conclusions feta per Josep
Montasell, director del Parc
Agrari.
“Abans d’analitzar les conclusions, farem una mica d’història. Les primeres referències
es remunten a fa 25 anys. El 3
d’abril es celebraven a España
les primeres eleccions municipals democràtiques en 40 anys.
El mateix any, l’OCDE (Organització per a la Cooperació i
Desenvolupament Econòmics)
va adoptar unes recomanacions
sobre el paper de l’agricultura
en la gestió de les àrees periurbanes, fent una crida als diferents governs “per tal de tenir
cura dels espais agraris periurbans posant els mecanismes
necessaris per impulsar-los”.
Era el resultat d’unes jornades
que l’OCDE havia organitzat a
París amb tots els seus països
membres per tractar de l’agricultura periurbana.
En aquest mateix any, el
1979, a la Universitat de Barcelona es va presentar un
document titulat “Propostes
per a l’ordenació de l’espai no
urbanitzat i per a la gestió dels
recursos naturals adaptades a
les necessitats dels Països
Catalans”. Propostes elaborades en comú per diversos
departaments de les universitats dels Països Catalans. El
document constatava que
“amples cercles del nostre
poble reclamen que sigui
empresa amb urgència una
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política enèrgica de racionalització de l’ús de la terra i dels
recursos naturals, que garanteixi la conservació, per a les
generacions vinents, d’unes
condicions mínimes de productivitat de sòl i de qualitat
de vida”.
A Mataró, aquell mateix any i
durant tres dies, la Unió de
Pagesos de Catalunya va organitzar unes Jornades Agràries
titulades “L’ordenació del territori i l’agricultura en comarques
densament poblades”. Jornades realitzades amb el suport
de la conselleria d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) i
foren clausurades pel president
de la Generalitat de Catalunya,
Josep Tarradellas.
Amb el conjunt de les
ponències d’aquestes jornades,
el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya va publicar un llibre
amb el mateix títol que les jornades, que ha estat tot un referent per a molts planejaments
urbanístics municipals durant
molts anys.
Onze anys més tard, el 21 de
març de 1990, el Consell
Regional de la Llombardia
(Itàlia) va aprovar per majoria
absoluta la Llei Regional amb la
qual es creava “el Parc Regional del cinturó metropolità.
Parc Agrícola. Sud Milà”. Parc
que sens cap dubte ha estat i
continua sent una referència
per a molts de nosaltres.
Més recentment, l’abril de
1997, el Parc Agrari del Baix
Llobregat es presentà oficial-

Josep Montasell en la presentació de les conclusions.

ment en societat a la Seu del
Consell Comarcal del Baix
Llobregat. La presentació la va
fer el president de la Diputació
de Barcelona, Manel Royes, el
president del Consell Comarcal,
Josep Montilla i el coordinador
Nacional de la Unió de Pagesos,
Josep Riera. A la taula també hi
era present el diputat president
de l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, Francesc Martos.
Era un acte de compromís
mutu per “salvaguardar el sòl
agrícola de qualsevol iniciativa
especuladora o urbanitzadora”, com va afirmar el president de la Diputació, per
“preservar l’agricultura periurbana del delta i vall baixa del
Llobregat”, com va dir el President del Consell Comarcal i
per “potenciar l’activitat agrícola com a activitat econòmica
i garantir que els pagesos
puguin viure del seu treball”,
com va insistir el Coordinador
de la Unió de Pagesos. Tots ells
van coincidir que el Parc hauria
de ser “un precedent per a
altres zones de Catalunya”.
Després d’un procés de legalització, no és fins al 26 de juny

de 1998 que es constitueix formalment el Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat.
Tots aquests antecedents són
uns referents personals importants per a tots aquells que
estem compromesos amb la
preservació i el desenvolupament dels espais agraris periurbans (EAP) a Catalunya. Cada
un de nosaltres podem tenir-ne
d’altres. Siguin quins siguin, és
fonamental tenir referències
històriques que ens ajudin a
entendre el present i orientar el
futur.
La voluntat de no oblidar la
història i el compromís personal
de preservació ens porten a
considerar les conclusions de
les Jornades no com la constatació d’una realitat, sinó la
suma de reptes dirigits a nosaltres mateixos, a les administracions públiques, al sector agrari
i a la societat en general perquè, com recorda el principi primer de la II Conferència
Europea sobre desenvolupament rural, reunida a Salzburg
el 2003 “no hi ha agricultura
sense un camp viu, ni un camp
viu sense agricultura, però un
camp viu no solament repercu-
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teix en benefici de la societat
rural, sinó també de la societat
en el seu conjunt”.
No podem oblidar, tal com
hem constatat en aquestes
Jornades, que el territori és finit
i heterogeni, que presenta diferents qualitats i que esdevé el
suport per a les actuacions
humanes, fent que el sòl es
converteixi en un recurs en si
mateix i sigui un bé cobejat per
diferents funcions. Els EAP són
l’exemple més viu del conflicte
que genera l’intent d’apropiació del territori i que es personifica en l’antagonisme entre
interessos urbans i rurals.
Després de més de 25 anys
de reflexionar i debatre sobre els
EAP aquí i arreu d’Europa, de
fer propostes per preservar-los i
gestionar-los, pot ser reiteratiu i
fins i tot ociós continuar constatant realitats més o menys conflictives o fer declaracions de
futur més o menys creïbles.
El que avui importa no és
determinar qui s’identifica amb
la preservació ni qui fa propostes ben intencionades, sinó
saber on s’adopten les decisions
que afecten els EAP i quina és
l’actitut real d’aquells que diuen
que s’identifiquen amb la causa
davant de situacions extremes,
com la pressió urbanística o la
construcció d’una infraestructura. Per això, més que mai en
una Europa que s’està periurbanitzant, cal convertir les propostes, els greuges, en reptes.

Els reptes plantejats en les
Jornades van ser:
1 Aconseguir el reconeixement
específic, social, polític i
administratiu a escala europea, estatal, regional i local
de l’existència de zones
periurbanes amb activitat
agrària sotmeses a dificultats
específiques, així com del
paper que els correspon en
la relació ciutat/camp.
2 Reconèixer que l’agricultura
periurbana suporta indubtables problemes limitants i
específics de característiques
clares que suposen dificultats especials per a les quals
cal impulsar mesures concretes que facin possible preservar, ordenar i gestionar els
EAP amb activitat agrària
productiva.
3 Impulsar principis i criteris
bàsics comuns, d’àmbit europeu, sobre els EAP que
reconeguin els seus valors i
les seves funcions i que serveixin de base per desplegar
legislacions sectorials i territorials per a la seva protecció
i el seu desenvolupament.
4 Interioritzar que els veritables
protagonistes de l’espai agrari són els pagesos i les
pageses i el territori on treballen. Tenir-ho en compte
en tota acció pública d’intervenció i de gestió dels EAP.
5 Assumir que els EAP són el
medi físic on hi ha les relacions entre els sistema biofí-

sic i l’activitat agrícola, ramadera i/o forestal, però que és
també, per a moltes poblacions, el paisatge, un element identificador i un territori vital per a les connectivitats dels espais naturals i el
manteniment de la diversitat
biològica i paisatgística.
6 Reconèixer el paper multifuncional de l’activitat agrària en ser capaç d’assegurar
el vincle entre una producció
sostenible, la qualitat i la
seguretat alimentària, l’equilibri territorial, la preservació
del món rural, el paisatge i
les condicions mediambientals. També reconèixer la
capacitat de generar serveis
per a la ciutat, com la utilització de matèria orgànica
urbana reciclada i compostada, d’aigües residuals urbanes i depurades, a més de
ser espais per a recàrrega del
freàtic.
7 Utilitzar el paper multifuncional de l’activitat agrària com
un recurs per a diversificar
l’activitat de l’empresa agrària tot donant resposta a les
noves demandes que la
societat fa dels EAP (artesania, espais de lleure, agroturisme, activitats pedagògiques etc.).
8 Assumir que els EAP es troben apropiats per diversos
grups de gent a fi de portar
a terme activitats variades.
Aquesta apropiació multise-

cular, constant i a vegades
contradictòria, ha fet de l’espai agrari periurbà un territori singular, de pas, de conquesta, explotat, envaït,
indisciplinat, contenidor, dinàmic, provocador, ple, amb
protagonistes diversos etc.
Un territori on s’ha d’intervenir necessàriament des de la
planificació i la gestió.
9 Incorporar la lògica dels ecosistemes agraris en la descripció dels EAP, en les
descripcions dels paisatges
agraris i en el planejament
territorial i urbanístic. Mentre es continuï descrivint,
preservant, ordenant i planejant els espais agraris
periurbans des de lògiques
no agrícoles, aquest territoris tenen les de perdre.
10 Entendre que gestionar els
EAP:
a. No és sinònim d’endreçar
ni de fer actuacions merament cosmètiques sinó
constatar realitats, resoldre
causes i impulsar noves tendències.
b. Que l’important no és
moure’s sinó caminar cap a
la direcció correcta. Aquesta
direcció no és altra que
aquella que fa possible consolidar un sector productiu
agrari amb futur i amb un
model social i ambiental
acceptable.
c. Que gestionar ha de comportar prendre decisions,

D’esquerra a dreta: Il·lm Sr. Francesc Martos, Diputat-president AEN de la Diputació de Barcelona; Il·lm Sr. Jaume Montfort, Alcalde de
Viladecans; Excm Sr. Celestino Corbacho, President de la Diputació de Barcelona; Sr. Josep Puigpelat, membre de la Comissió permanent
de la Unió de Pagesos; Sra. Anna Hernández, Consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat; Sr. José Maria Espuny, President de la
Secció “Agr., Dº rural i Medi A” del CESE.
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voluntat d’executar-les i un
compromís amb el futur.
Això implica fixar mesures
per desenvolupar, establir
responsabilitats, definir procediments i comptar amb
recursos humans i econòmics.
d. Implica ser conservadors a
l’hora de preservar els valors
de l’espai agrari i, a la vegada, imaginatius i creadors
per desenvolupar les seves
funcions econòmiques, ambientals i socials, i rigorosos
en la regulació dels usos.
11 Prestar especial atenció a la
millora de les infraestructures productives, viàries i de
serveis dels EAP, així com
sobre el control de la qualitat
de l’aigua i del sòl, dels abocaments i usos degradants.
Juntament amb una nova
“cultura de l’aigua”, cal
impulsar una nova “cultura
del sòl”. Tots dos, l’aigua i el
sòl, són dos recursos naturals limitats i escassos, patrimoni comú de difícil recuperació un cop malmesos.
12 Utilitzar, a l’hora de gestionar
els EAP, estratègies que
vagin més enllà de la simple
resistència a perdre el territori i amb ell la identitat, cercant instruments diversos,
públics i privats, capaços de
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superar les pressions que
poden foragitar-los. En definitiva, utilitzar tots aquells
mecanismes jurídics, tècnics i
de dissuasió que siguin necessaris per plantejar estratègies de planificació, ordenació i gestió a mitjà i llarg
termini, a fi de preservar-los i
superar la precarietat territorial, ambiental i social en la
qual es troben molts d’aquests.
13 Cercar les oportunitats de
finançament que la UE pot
oferir als agents implicats en
la gestió dels EAP i que els
diners siguin destinats a projectes i programes concrets
basats en objectius i resultats
clars i orientats a la gestió,
tant en la seva vessant de
protecció com en la de desenvolupament.
14 Impulsar una gestió agrària i
territorial duradora en el
temps a partir de:
a. La planificació territorial,
urbana i d’ocupació de sòl
que incorpori el tractament
dels EAP i les polítiques sectorials i que inclogui, en la
metodologia, una fase important per consultar a tots
els portadors d’interessos
sobre el territori, en especial
el sector agrari, on la participació i el diàleg siguin l’eina

de treball i de relació entre
administracions, sector agrari
i ciutadans.
b. El pla estratègic de gestió
i desenvolupament sostenible com a eina de concreció
entre administracions i el
sector agrari.
c. Que els organismes compromesos en la gestió conjunta, públics i privats, actuïn
d’impulsors i dinamitzadors
dels espais, donin a conèixer
a la ciutadania els valors d’aquests i desenvolupin projectes de gestió ‘rururbans’
basats en una ‘xarxa de cooperació’ on conflueixin finalitats i interessos comuns i
s’impulsin accions específiques d’actuació.
15 Incorporar “el coneixement”
com un factor més de producció de les explotacions
agràries, juntament amb els
factors tradicionals de capital, treball i terra, i utilitzar les
noves tecnologies de la informació i del coneixement (TIC)
com una eina de suport a la
preservació, gestió dels
espais i explotacions agràries.
16 Recuperar el paisatge agrari
periurbà, defugint de banalitzacions paisatgístiques o
de fer-lo vulgar i homogeni
tot donant-li valor. No a partir de dissenys preestablerts

des de fora de l’activitat
agrària, sinó des de dins del
sector, entenent l’espai agrari com a un agroecosistema.
17Enfortir el paper dels governs
locals en la preservació i gestió dels EAP basant-se en criteris de subsidiarietat, eficàcia i apropament de les
administracions locals als
ciutadans. Que els governs
locals es converteixin en
agents de progrés mitjançant iniciatives de foment i
desenvolupament que integrin i acceptin la complexitat
dels EAP i donin l’oportunitat als pagesos de participar
en la gestió.
18 Crear un Observatori Europeu de l’agricultura periurbana que, a més de tenir
una visió europea dels EAP i
de la seva activitat agrària,
actuï com a centre de referència per al seguiment, anàlisi i difusió de l’estat de
l’agricultura
periurbana.
L’Observatori ha de ser el
punt de trobada, de reflexió
i de diàleg entre administracions locals de primer i
segon nivell i entre els organismes europeus.
Per acabar, voldria recordar
una frase del diputat president
de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge i de l’Àrea de Vies Locals de la
Diputació que en l’exposició de
la seva ponència ‘Els reptes
europeus per a l’autonomia
local en la gestió del territori’
va dir: “els agents que estan en
el territori han de veure els
organismes locals com uns
amics. El nostre divorci resta
representivitat als representants polítics”. Aquesta frase
sintetitza el que durant dos
dies van estar insistint molts
dels ponents. Una condició
necessària, si bé no suficient,
per a la preservació i del desenvolupament dels espais agraris,
és la voluntat política.”
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El programa educatiu ambiental segueix apropant
els escolars de la comarca al seu espai agrari
El passat mes de juny i per
sisena vegada consecutiva,
van finalitzar les activitats educatives del Programa Pedagògic ‘L’ecosistema agrari’
que el Consorci del Parc Agrari
organitza per a escolars de
cicle superior de primària (cursos de 5è i 6è) d’escoles dels
municipis que formen part del
Consorci.
La finalitat ha estat una vegada més oferir a escoles i mestres una eina de treball per
reduir la distància entre les criatures i el camp a través del
coneixement. S’ha donat informació sobre els cultius, les activitats i els sistemes de producció agrícoles que es fan a la Vall
Baixa i delta del Llobregat i s’ha
promogut entre l’alumnat una
actitut de respecte envers la
zona agrícola i la pagesia.

Enguany han realitzat l’activitat uns 1.350 alumnes de centres escolars dels municipis de
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Sant Boi de Llobregat, Sant Joan
Despí, Cornellà, l’Hospitalet, Gavà i Castelldefels.
L’activitat s’ha realitzat a la
finca de Can Comas (centre d’educació agroambiental del Parc
Agrari) i el seu entorn, en sessions matinals de 9.30 a 13.30 h
entre els mesos de febrer i juny.
La millora de les installacions
de la finca ha possibilitat un millor funcionament, la qual cosa
altres anys, i degut a la provisionalitat de l’espai, havia estat motiu d’observació a les enquestes
de valoració de l’activitat que
són entregades als mestres.
A l’exterior de la finca es va
acabar d’habilitar una àrea

d’esplai amb taules perquè els
alumnes poguessin fer alguns
del exercicis escrits, i esmorzar
i dinar en cas que així ho volguessin.
Can Comas, al bell mig de la
zona agrícola i molt a prop del
Llobregat, ofereix un entorn
immillorable per al desenvolupament de les activitats pràctiques previstes al programa,
com ara: la visita dels alumnes
a un camp cultivat conduïts
per un pagès, la visita a un
hivernacle, la comprensió de
sistemes de producció integrada i ecològica a partir de l’observació dels cultius de l’entorn i l’apropament al riu
Llobregat i la seva interacció
amb l’espai agrari i la conformació del territori.
Com a novetat aquest any,
s’han incorporat al programa

Escolars a l’àrea de lleure
de Can Comas

dues activitats: el treball sobre el
contingut del llibre d’“En Vermelló i en Llargarut”, el·laborat
en col.laboració amb l’IRTA1 i
SELMAR2, i que ha servit de
suport a les explicacions sobre la
producció integrada i la visita
d’una col·lecció d’arbres fruiters
de diferents espècies tradicionals
de la comarca.
Elena Isla
1 Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimetàries.
2 Federació d’Agrupacions
de Defensa Vegetal Selmar

Es constitueix l’equip redactor dels Plans Rectors de desenvolupament
La Comissió Executiva del Consorci del
Parc Agrari celebrada el dia 15 de juny va
aprovar la constitució com a Equip
Redactor dels Plans Rectors de Desenvolupament (PRD) a la Comissió Tècnica
del Parc Agrari formada per Ramon
Terricabras, gerent del Parc Agrari, que
actuarà de Director de la Comissió, Josep
Montasell, Director de Parc Agrari, que
farà de coordinador de l’Equip Redactor i
dels treballs que es duguin a terme i els
tècnics Miquel Domènech, del Consell
Comarcal, Sònia Callau, de la Diputació de
Barcelona i Montse Lligadas, de la Unió de
Pagesos, a la qual s’incorporarà Raimon
Roda, tècnic de la Diputació de Barcelona.
Amb la constitució de l’Equip Redactor
es dóna resposta a l’article 14.1 del text
normatiu del Pla Especial de Millora i
Desenvolupament Agrari del Parc Agrari,
on estableix que “que amb l’objecte de
desenvolupar i completar les determinacions d’aquest Pla especial, sense perjudici
de la seva immediata aplicació, el Consorci

del Parc Agrari haurà de formular i aprovar
els Plans rectors de desenvolupament que
són l’instrument específic de què es dota
el present Pla Especial per tal de definir en
un termini màxim de sis anys, des de la
seva aprovació definitiva, els aspectes
temàtics del Parc Agrari, a partir dels
objectius i les directrius bàsiques establerts
en la Normativa i en la Memòria”.
En aquest sentit, “són instruments que
han d’orientar la gestió específica per a
cadascuna de les línies temàtiques definides, el conjunt dels quals acabarà definint
l’ordenació integrada i completa del Parc
Agrari”. Els PRD han de desplegar el seu
aspecte temàtic preceptivament per a la
totalitat de l’àmbit territorial del Pla Especial.
El Pla Especial preveu que es redactin
sis PRD que fan referència a la millora de
la producció agrària, a la gestió dels
recursos hídrics, a l’ordenació de l’estructura viària, a l’ordenació dels usos rururbans, a l’ambientalització i qualitat paisatgística i a l’ordenació de l’ús social.

Aquests PRD responen també a les cinc
línies estratègiques definides en el Pla de
Gestió i desenvolupament, i que són: 1)
assolir l’eficiència de les infraestructures i
els serveis generals del territori agrari, 2)
promoure sistemes de producció i comercialització que afavoreixin l’increment de
les rendes generades per les explotacions
agràries, 3) fomentar la implantació de
serveis i la modernització de les explotacions agràries per millorar-ne la viabilitat,
4) aconseguir un espai de qualitat, integrat en el territori i compatible amb el
medi natural, i 5) consolidar i donar a
conèixer el patrimoni natural i cultural del
Parc Agrari sense interferències amb l’activitat agrària.
L’Equip Redactor, abans d’iniciar els treballs de redacció de cadascun dels PRD,
té l’encàrrec d’elaborar un document
sobre “Criteris i directrius bàsiques per a
la redacció del PRD”. Document que ha
d’estar enllestit el mes de novembre de
2004, per a la seva aprovació.
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L’Arborètum s’inscriu en el registre
de producció ecològica
El projecte de l’Arboretum servirà també per incrementar
els coneixements de la producció ecológica en fruiters a la comarca.
El Baix Llobregat és una comarca que s’ha caracteritzat tradicionalment per una gran diversitat de cultius fructícoles.
Moltes de les varietats conreades tradicionalment a la comarca han estat substituïdes
per d’altres de més modernes i
tan sols sobreviuen uns pocs
exemplars en els millors dels
casos.
Aquest fet va motivar que
l’any 2001 es presentés a la
Unió Europea la proposta de
projecte per posar en marxa un
Arborètum, on cultivar i experimentar amb varietats històriques de qualitat reconeguda.
L’objectiu era conservar el
valuós patrimoni genètic dels
fruiters que durant molts anys
van ser els motors agrícoles de
la comarca.
El projecte va ser concedit i
des de fa dos anys es treballa a
Can Comas amb varietats tradicionals, però també s’experimenta amb noves tècniques de
cultiu, com la producció agrària ecològica. Aquest tipus de

producció té com a objectiu
obtenir aliments de màxima
qualitat respectant el medi
ambient i sense utilitzar productes químics de síntesi (hormones, medicaments, adobs
químics, plaguicides, etc.).

L’avenç de l’agricultura
ecològica
La importància de l’agricultura ecològica en el mercat agroalimentari va creixent cada cop
més. La demanda de productes
ecològics, que s’ha incrementat de forma exponencial
durant els darrers 5 anys, es
preveu que continuï en augment durant els propers anys.
A l’Estat espanyol hi ha
485.140 hectàrees de producció ecològica, 16.521 productors i 1.204 elaboradors, i la
producció comercialitzada representa al voltant de 172,9
milions d’euros (28.768 milions
de les antigues pessetes).
Catalunya té més de 50.000
hectàrees inscrites i 623 pro-

Nomenats els representants
del Consorci del Parc Agrari
en els Consells Agraris
dels Ajuntaments consorciats
El passat 15 de juny es van aprovar a la Comissió Executiva del
Parc Agrari els representants del Parc en els Consells Agraris dels
Ajuntaments que formen part del Consorci. La representació del
Parc Agrari en aquests consells respon a la voluntat d’establir
ponts de diàleg entre el sector agrari, els Ajuntaments i l’ens gestor del Parc i millorar la coordinació i l´eficiència de les actuacions
proposades en l’àmbit del Parc. Les actuacions que es recullin en
el Pla d’Actuacions del Parc Agrari hauran d’haver estat prèviament informades en aquests consells.
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ductors i 262 el·laboradors.
Aquest creixement comporta
nous reptes en àrees com la
producció, la gestió de la cadena de producció i l’adaptació
dels sistemes de control, però
també en les implicacions
socioeconòmiques, així com en
els aspectes socials i l´orientació
futura, que inclouen les relacions nord-sud dintre del sector.
És necessari incrementar els
coneixements a fi de poder
donar un bon assessorament
als productors interessats.
Malauradament, hi ha una
mancança important en investigació per la valorització del
sector ecològic en la situació
actual.
La producció agrària ecològica està regulada per una normativa europea (Reglament CEE
2092/91), que estableix les normes de producció, etiquetatge i
sistema de control d'aquests
productes. Aquest control, en el
cas de Catalunya, el porta a
terme el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica,

que és l'organisme de control i
certificació dels productes ecològics a tot el territori català.
L’Arborètum ja ha estat registrat
al CCPAE. El nombre d’operadors catalans inscrits al registre
de producció agrària ecològica
ha passat de 236 l’any 1995 a
777 l’any 2002.
La competència en matèria
de control i certificació es va
transferir a les Comunitats
Autònomes el 1994. Des d'aquell moment, cada una d’aquestes disposa d'un o més
organismes de certificació. En
el cas de Catalunya, com en la
majoria de Comunitats, l'organisme de control i certificació
és públic, però en d'altres llocs
també hi ha organismes de
certificació privats.
Per tal d'unificar l'etiquetatge dels productes de la UE, hi
ha el logotip europeu. Aquest
logotip és voluntari i, en cas
d'incorporar-lo a l'etiqueta,
sempre hi ha de constar, a més,
la identificació de l'entitat certificadora.

Els representants del Parc Agrari en els Consell Agraris (o altra
comissió de participació del sector agrari en el municipi, si aquesta ha estat constituïda) són:
Ajuntament del Papiol - Josep Montasell
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat - Ramon Terricabras
Ajuntament de Molins de Rei - Ramon Terricabras
Ajuntament de Sant Joan Despí - Ramon Terricabras
Ajuntament del Prat de Llobregat - Josep Montasell
Ajuntament de Gavà - Miquel Domenech
Ajuntament de Viladecans - Miquel Domenech
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Sònia Callau
Ajuntament de Castelldefels - Sònia Callau
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló - Sònia Callau
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts - Josep Montasell
Ajuntament de Pallejà - Miquel Domenech
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TELÈFONS ÚTILS:
Institucions, organitzacions i associacions
• Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat:
93 685 24 00
• Diputació de Barcelona. Servei d’Acció
Territorial: 93 402 24 83
• Consell Comarcal del Baix Llobregat
Patronat de Promoció Agrícola: 93 685 24 00
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
93 640 08 82 / 93 640 07 94
• Departament de Política Territorial
i Obres Públiques: 93 495 80 00
• Departament de Medi Ambient: 93 419 30 85
Junta de Residus: 93 451 41 35
Junta de Sanejament: 93 451 60 42
• Unió de Pagesos de Catalunya.
Oficina comarcal de Sant Boi: 93 640 63 02
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre - ASAJA:
93 301 16 36
• Reial Canal de la Infanta: 93 318 00 36
• Canal de la Dreta del Llobregat: 93 215 60 72
• Associació de Criadors de Raça Prat: 93 379 00 57
• Associació de Productors de Tomàquet del
Baix Llobregat: 93 640 63 02
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
93 637 00 62
• ADV de fruita del Baix Llobregat: 93 640 63 02
Entitats econòmiques:
• MERCABARNA: 93 335 53 00
• Coop. EUROHORTA: 93 597 08 05
• Coop. del Prat de Llobregat:
93 379 00 57 / 93 37 9 01 51
(Mercabarna): 93 263 09 72
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
93 662 21 47
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
93 373 01 15
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
93 262 03 58
• Coop. Agrícola de Viladecans: 93 658 01 94
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
93 640 01 80 / 93 640 00 18
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 93 335 29 67
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
93 656 00 58
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
93 666 09 86
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 93 668 14 92
Protecció civil i seguretat rural:
Ajuntaments:
• Castelldefels: 93 665 11 50
Policia local: 93 636 14 44
• Cornellà de Llobregat: 93 377 02 12
Policia local: 93 377 14 15
• El Papiol: 93 673 02 20
Policia local: 608 44 60 70
• El Prat de Llobregat: 93 379 00 50
Policia local: 93 478 72 72
• Gavà: 93 263 91 00
Policia local: 93 236 91 40
• L’Hospitalet de Llobregat: 93 402 94 00
Policia local: 93 337 53 53
• Molins de Rei: 93 680 33 40
Policia local: 93 668 88 66
• Pallejà: 93 663 00 00
Policia local: 608 49 32 32
• Sant Boi de Llobregat: 93 635 12 00
Policia local: 93 640 01 23
• Sant Feliu de Llobregat: 93 685 80 00
Policia local: 93 666 15 43
• Sant Joan Despí: 93 480 60 01
Policia local: 93 480 60 10
• Sant Vicenç dels Horts: 93 656 15 51
Policia local: 93 656 61 61
• Santa Coloma de Cervelló: 93 645 07 00
Policia local: 608 19 01 38
• Viladecans: 93 635 18 00
Policia local: 93 658 81 11
• Servei de vigilància del Parc Agrari: 649 957 930
• 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

Aprovat el protocol de col·laboració entre
el Parc Agrari i els ajuntaments del Consorci
El passat 21 de juny es va aprovar, en el Consell Plenari, el
protocol de col·laboració entre
el Parc Agrari i els Ajuntaments
consorciats. Aquesta voluntat
de col·laboració es fonamenta
en el treball en “xarxa de cooperació” per tal de millorar les
relacions amb els municipis i
fer-les més eficients.
El protocol pretén millorar la
coordinació i la corresponsabilitat en les actuacions de gestió
de l’espai agrari. Com a criteri
general, s’ha establert que
municipis i Parc assumeixin a
mitges els costos de les actuacions de millora que es decideixin fer dins de l’espai agrari.
El treball en xarxa ha d’aprofitar les sinergies que generen el
treball en equip per sumar
recursos econòmics i humans.
El protocol de col·laboració
tindrà validesa per al període
2004-2007 i estableix el marc
general i la metodologia per a
les actuacions conjuntes en
benefici del sector agrari en
els següents àmbits:
• Foment de polítiques públiques locals dirigides a la preservació de l’espai agrari,
promovent alhora el desenvolupament de l’activitat
agrària

• Impuls del treball en xarxa,
promovent la transversalitat
en la millora d’infraestructures, la realització d’activitats amb l’objectiu de generar economies d’escala i
una major eficàcia en la
prestació de serveis públics
locals.
• Establiment i millora dels
canals d’intercanvi d’informació i establiment d’instruments d’avaluació entre
els agents implicats en
aquest protocol.

Desplegament
del protocol
Es crearà una comissió tècnica
paritària, encarregada d’analitzar les propostes d’actuacions, que prèviament hauran
estat informades en el Consell
Agrari del municipi (o altra
comissió de participació del
sector agrari en el municipi, si
aquesta ha estat constituïda).
Totes les actuacions hauran
d’anar acompanyades d’una
fitxa descriptiva, del pressupost i de les dates previstes
d’execució. El Consorci del
Parc Agrari aportarà com a criteri general el 50% del cost
total de les actuacions, i

aquest percentatge pot oscillar un ±15%. Cadascun dels
Ajuntaments consorciats aportarà també el 50% restant del
cost total de les actuacions,
amb un marge del ±15% de
variació. L’aportació econòmica del Consorci per a municipis amb pressupost anual inferior a 10.000.000 € podrà
arribar fins al 75%.
Un cop recollits tots els
Plans de Treball biannuals dels
Ajuntaments consorciats, s’avaluaran i el Consorci del Parc
Agrari emetrà un informe
amb la proposta de les actuacions prioritàries i la distribució pressupostària per tal que
sigui aprovada per la comissió
executiva del Parc Agrari. En
aquest cas, les actuacions s’inclouran en el Pla d’Actuacions
bianual del Parc Agrari, que
haurà de ser aprovat pel
Consell Plenari del Parc
Agrari.
Un cop aprovats els Plans de
Treball i el Pla d’Actuacions,
els municipis corresponents
signaran un conveni de collaboració amb el Consorci del
Parc Agrari per a coordinar les
actuacions acordades, que
seran publicitades per les vies
habituals.

Actes de vandalisme
al Parc
El passat mes de maig, el Servei de Seguretat i
Vigilància va detectar actes de bandalisme contra els
rètols d’identificació del Parc Agrari situats als accessos principals de la zona agrícola protegida. Alguns
d’aquests rètols van ser pintats i serrats. El Parc
Agrari lamenta aquests fets i per aquest motiu ha
presentat denúncia dels fets a la Comissaria Local de
Sant Boi de Llobregat.
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Jornades tècniques de fruticultura:

Recuperació de varietats
tradicionals de fruiters
i aplicació de mesures
agroecològiques
JORNADES TÈCNIQUES DE TANCAMENT
DEL PROGRAMA LIFE “L’ANELLA VERDA:
Una proposta de planificació territorial sostenible”

7 i 8 d’octubre de 2004
Masia de Can Comas,
Centre d’Informació i Gestió
del Parc Agrari del Baix Llobregat
(El Prat de Llobregat)
Informació i inscripció:
Parc Agrari del Baix Llobregat
Comte d'Urgell, 187 - Edifici Rellotge, 3a planta - 08036 Barcelona
Tel.: 934 022 483 - Fax: 934 022 887
a/e: parcagrari@diba.es

http://www.diba.es/parcs/life/

Co-organitza:

Agrupació Defensa Vegetal

Fruiters del Baix Llobregat

Col·labora:

Generalitat
de Catalunya
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia
i Pesca

Institut de Recerca
i Tecnologia

