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Un nou impuls per les explotacions agràries
Des del Consorci del Parc Agrari s’ha insistit en
l’expressió que no hi ha espai agrari sense agricultura, que no hi ha agricultura sense pagesos, i
que no hi ha pagesos sense condicions perquè
aquests s’hi guanyin la vida o en treguin una
certa renda si ho són a temps parcial.
Per això el Consorci ha procurat incidir en “les
condicions” del territori del Parc Agrari per exercir l’activitat agrícola, unes condicions que abasten aspectes molt diversos, des de l’urbanisme,
l’aigua, la seguretat, els camins, els desguassos,
la comercialització, etc.
Es diu que el Parc Agrari ha de ser un territori
endreçat. Sens dubte una condició indispensable
és que hi hagin unes explotacions actives que
produeixin per a vendre al mercat al millor preu
possible, competint amb productes d’altres
indrets amb menys limitacions.
També sembla imprescindible que hi hagi una
relació concertada entre els espais agrícoles i els
naturals/naturalitzats (una relació harmònica
seria l’objectiu, però, la veritat, ara per ara
tothom ha d’anar aprenent com es pot fer això
aquí). És un camí que s’ha de fer.
De la mateixa manera cal ordenar de forma
adient l’ús social de passeig o de pas per determinats camins que travessen l’espai agrari.
L’accés al riu i a les platges des de les poblacions
serà un tema important en els propers anys. La
gent dels pobles ho vol i els ajuntaments ho
estant preveient.

I, és clar, mantenir l’espai agrari com a tal en el
planejament urbanístic. Això no hauria de comportar cap dubte, car hi ha el Pla especial. Però els
projectes d’infraestructures considerades d’interès
general, ara un tub, ara el desviament d’una carretera, ara un racó per aquí, ara un racó per allà han
anat afectant el Parc Agrari. La voluntat política
–entre altres- de preservar i desenvolupar l’espai
agrícola previst en el planejament urbanístic vigent
que va motivar la creació del Parc Agrari, s’ha de
manifestar encara ara globalment i en cada cas.
Cal millorar els instruments per a preservar els
valors de l’espai agrari i les seves explotacions dels
impactes negatius que generen les noves infraestructures. El Pla especial de protecció i millora del
Parc Agrari compleix la seva funció de delimitar
l’àmbit del Parc i fixar la normativa bàsica. Però les
necessitats de les explotacions agrícoles dinàmiques, de mantenir i millorar la qualitat del territori,
de la inclusió de zones del Parc dins la xarxa Natura
2.000, i de preveure els serveis que manquen, motiven que es plantegi fer un pas endavant amb la
redacció de les ordenances del Parc Agrari i l’inici de
la redacció dels Plans Rectors de Desenvolupament,
previstos en la normativa del Pla Especial.
Són dinàmiques internes del sector agrari, del
propi territori, i externes que hi incideixen. N’hi ha
més de les que aquí s’han apuntat. La bona dinàmica no ve sola, s’ha d’encertar i treballar entre
pagesos, administracions i sectors socials implicats.
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Jornades comercialització

Bona oferta, bons preus?
Aquest va ser el marc del contingut de
les quinze ponències que varen escoltar les
64 persones que assistiren a les jornades i
que participaren de manera activa en els
debats que suggeria cada un dels ponents.
Dels conjunt d’assistents a les jornades el
62 per cent procedien de la pròpia comarca del Baix Llobregat, 14 per cent de l’Alt
Penedès – Anoia i el resta distribuïts fins a
vuit comarques d’arreu de Catalunya. Cal
destacar la presència dels llauradors per
sobre d’altres professions: el 61 per cent
eren pagesos, el 34 per cent tècnics i el 5
per cent restant, estudiants.
La Catalunya Nord també va ser-hi representada. Una delegació formada pel president i membres de l’associació “Le Jardin
de Perpignan” que comercialitza conjuntament productes hortofrutícoles, van assistir-hi junt a un tècnic de la Cambra Agrària
de Perpinyà i en Jean-Gilles Bertrand, encarregat d’afers agrícoles i agroalimentaris
del “Pôle Action Economique de Perpignan
Méditerranée
Communauté
d’Aglomération”.

Grup de treball transfronterer
De la seva participació a les jornades va sorgir el compromís de crear un grup de treball transfronterer entre els pagesos i tècnics del Parc Agrari del Baix Llobregat i els
de Perpinyà. Aquest 2007 ja hi haurà els

primers treballs conjunts, que, inicialment,
seran d’aproximació i coneixement per,
més endavant, analitzar la possibilitat de
dur a terme accions conjuntes.
Amb aquestes jornades s’ha volgut
donar un impuls al programa de promoció
econòmica del Parc Agrari, programa que
rep el nom de “Parc Actiu”. Aquest programa es va iniciar a principis de 2006 amb
la realització de 40 enquestes-entrevista a
40 pagesos del Parc Agrari representatius
del conjunt. Amb aquesta iniciativa s’ha
copsat la seva opinió pel que fa a la comercialització dels productes hortícoles i frutícoles que es produeixen en l’àmbit del Parc
Agrari i en el seu entorn més immediat.
Com exemple del que van dir alguns
ponents tot seguit es publiquen dues
entrevistes a dos ponents destacats de les
jornades. Per un costat, hi ha el professor
de marketing d’Esade, Gerard Costa, que
va respondre a la pregunta “s’ha de ser creatiu en la promoció i venda de fruites i hortalisses fresques?” I per l’altra, Notícies del
Parc Agrari del Baix Llobregat també ha
parlat amb el catedràtic d’Antropologia
Social a la Universitat de Barcelona, Jesús
Contreras, especialitzat en antropologia de
l’alimentació, que va fer la seva exposició al
voltant dels comportaments alimentaris i el
paper dels alimentaris a les societats
actuals.

XAVIER PÉREZ

Parlar de comercialització de productes
hortofrutícoles és sempre necessari i més
quan l’esforç de produir, moltes vegades,
no es veu suficientment compensat en els
preus percebuts pel pagès. Per aquest
motiu, Can Comas, Centre d’informació i
gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat, va
acollir les jornades tècniques “Bona oferta,
bons preus?” el passat mes de novembre.
Durant dos dies intensos, diferents tècnics,
experts en comercialització, alimentació,
màrqueting i pagesia van intentar donar
pistes per respondre a una pregunta clau:
bona oferta, bons preus?.
A la presentació del programa es va plantejar una reflexió que va planar a les diverses ponències presentades: Durant dècades, el mercat ha consumit to el que se li ha
subministrat, però com s’han d’afrontar
ara els canvis en un mercat hortofrutícola
que, com la societat actual, també s’ha globalitzat? Una de les principals conclusions
és que cal replantejar la sortida de les produccions agrícoles de comarques com el
Baix Llobregat, tradicional subministradores de fruites i hortalisses de Barcelona i el
seu entorn i exportadora a diversos països
europeus.
Cal oblidar-se de produir per, simplement, vendre. Ara s’ha d’anar a produir
allò que el consumidor demanda, a vendre
el producte amb “valor afegit”, especialitzar-se i posicionar-se en el mercat adequat
per a cada segment de consumidors. Ja no
és condició suficient el produir bé –aquesta
se sobreentén-, sinó que ara, a més a més,
és necessari que el pagès dissenyi un pla
empresarial per obtenir preus capaços de
generar les rendes esperades a la inversió
realitzada per cada explotació i ser competitiu.
Les diferents ponències presentades han
intentat analitzar el producte una vegada
obtingut d’una manera integral per esbrinar com arribar al consumidor satisfactòriament. Les conferències es va distribuir en
quatre apartats: la promoció de la producció hortofrutícola, l’oferta, la demanda i els
hàbits alimentaris i les iniciatives de recerca
de valor afegit.

El Diputat President de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Vicepresident
primer del Consell Plenari del Parc Agrari, Josep Mayoral, Josep M. Besora, Director General
de Desenvolupament Rural de la Generalitat, Pere Dorca, Regidor de l’ajuntament de Sant
Boi i membre de la Comissió Executiva del Parc Agrari i Miquel Reverter, Coordinador
Comarcal d’Unió de Pagesos i membre de la Comissió Executiva del Parc Agrari durant la
cloenda de les jornades.
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Entrevista

“ La creativitat
és imprescindible,
2007: juliol. Núm. 18
tant per produïr
com per vendre”
JORDI RULL

Entrevista amb Gerard Costa

Gerard Costa Guix va néixer el 1963 a Quin és el millor sistema, doncs, per compra d’un producte hortofrutícola
Barcelona, tot i que fa anys viu a connectar amb el client? Cap on l’o- molt excel.lent...
Des del món del màrqueting, creiem que
Torroella de Montgrí, on té uns quants rientaria?
Des
d’Esade,
el
que
recomanem
és
que
el
la clau és que el client es plantegi: què
fruiters i un petit ramat de cinc cabres.
primer
que
s’ha
de
fer
és
definir
quina
em pot donar un pagès del Baix Llobregat
“Són la meva petita aportació a la
o del Vallès que no em doni un agricultor
empresa
vols
ser:
si
petita,
cooperativa,
natura”, diu somrient. És doctor en
Administració i Direcció d’Empreses associació... Hi ha pagesos que opten per del Marroc, de la Xina o de Bèlgica?
integrar-se a un grup de Per tant, aposta per les varietats locals
per la Universitat Ramon
venda gros que ja funciona com el pollastre pota-blava o la carLlull i, des de 2002, és
professor del departa“Els pagesos han i d’altres que tenen una xofa del Prat? Encara cal des de l’adiniciativa més a mida. Una ministració fer una pedagogia sobre
ment de Direcció de màrde ser
altra recomanació clau és la qualitat d’aquests productes i els
queting d’Esade. Entre
empresaris”
especialitzar-se. El que defensi amb campanyes de consum?
d’altres, s’ha especialitzat
hem fet en el passat no és És una mica fomut! Hem de ser diferents
en la creació de l’organitgarantia de que funcioni i això vol dir que si l’administració ens
zació orientada al mercat
i en el disseny d’estratègies de comer- en el futur. Això passa al Barça, a la ajuda a explicar que el nostre pollastre és
cialització. Per aquest expert en màr- premsa i també, com no, a la pagesia; molt bo o té certes característiques no
keting cal apostar per la venda directa s’ha d’adaptar a les demandes de la cal dir que en un altre lloc no l’alimenten
i convertir les debilitats del sector agra- societat. Per què? El que jo sabia fer tan bé o que és dolent. Ara bé, tot això,
ri en oportunitats. El ser creatiu és, per abans només ho sabia fer jo. Però ara la ha de tenir el següent afegit, un plus de
competència és globalitzada i les admi- valor: no és només que el meu pollastre
Costa, fonamental per tenir èxit.
nistracions ni el sector no faran cap pas és del Prat, sinó que jo sóc aquí al costat,
Cal ser creatiu en la promoció i venda massiu per frenar-la. Per tant, aquesta els meus productes són frescos i propers.
competència ens fa perdre
de fruites i verdures avui en dia?
No passen per càmeres,
Cal ser empresari. El que és imprescindi- la sensibilitat d’on estem. “Cal entendre què una infinitat de capses ni
ble per vendre és tenir creativitat tant a Per exemple, la Xina està
venen des de fa dies
és el que el
l’hora de produir com a la de vendre. La produint el 60% de la
d’Holanda, per exemple.
creativitat és imprescindible si entenem poma mundial. Si jo proL’agricultor ha d’explicar
consumidor
que el que tenim a les mans és una dueixo poma he de veure
necessita i quina que té un producte difeempresa i no és, simplement, encara que que han canviat les regles
rent que el client coneix i
és la millor
sigui molt difícil, una explotació agrària.
del joc i, per tant, m’he
que en tres hores l’hi porta
d’especialitzar per espabimanera de fer-li a la seva parada o a casa. I
O sigui, que a més de fer de pagès, un lar-me en el negoci.
això, aquesta proximitat,
arribar”
-O sigui, que aquí hauria
s’ha de saber vendre...
és contra el que els de
Fer de pagès és molt difícil, en sóc cons- d’entrar en joc la venda
Marroc o la Xina no
cient. Ara, a més a més, s’ha de ser crea- a domicili, per internet, etc. i aportar podran mai competir. I si, a més, li afetiu fent de pagès i gestionant l’empresa. algun plus de qualitat en una societat geixo una venda creativa com distribuir
Cal entendre què és el que el consumidor com la nostra en que tothom té molta el gènere a 500 famílies per internet o
necessita i quina és la millor manera de pressa i potser no pot anar a plaça a una agrobotiga, doncs molt millor. Cal,
fer-li arribar.
voltar per diferents parades per fer la doncs, frescor, proximitat, creativitat,
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Entrevista

Què n’opina que des de l’administra- bo, però no és suficient. Si el consumidor
ció es potenciin les Denominacions ha d’invertir molt de temps i esforç en
d’Origen Protegit (DOP). Té algun allò que busca, ja no anem bé.
Després d’haver patit tantes crisis sentit?
S’ha de garantir, doncs,
agroalimentàries, com les vaques Des del món del màrqueque el consumidor no
boques, els transgènics, etc., creu que ting, el sentit que hi tro“Amb la
bem
a
la
vida
és
posar-nos
els consumidors del segle XXI, espeglobalització, han tingui gaires mal de caps
i no perdi temps ni
cialment els urbanites, s’han tornat en la pell del client. Vist des
més exigents a l’hora de triar; sabem de l’administració té un canviat les regles diners.
sentit i des de la pagesia del joc i, per tant, Cert. L’abast del consumiexactament el que volem?
Les crisis alimentàries són molt greus. n’hi ha un altre. Però, ara,
dor és la pedra clau. Se
el pagès s’ha
Però avui en dia el ciutadà té tants imaginem-nos que som
l’ha de sorprendre i, tot i
impactes informatius que després de la consumidors normals i no d’especialitzar per que està bé que hi hagi
crisi de les vaques boges arriba un tsuna- som pagesos ni fills de espabilar-se en el arròs de Pals o patata de
mi i ja no hi pensa més. Dos: també con- pagesos. Quan entrem a
Prades, ja no sorprèn a
negoci”
fia en que a la persona a la que li ha una botiga, pel fet de veure
ningú. La sorpresa està,
donat el seu vot ja actuarà i controlarà. I marques d’un producte,
per exemple, amb el que
tres: les cadenes d’alimentació fa temps més el segell de qualitat de la Generalitat em va explicar un pagès a les jornades
que tenen uns controls molt estrictes i tot un allau de DOP i d’altres etiquetes, Bona oferta, bons preus? del Parc Agrari.
amb la traçabilitat. No crec que hi hagi no hi ha una garantia total de que allò Li diu al seu client: “no es preocupi que
una gran preocupació per
em seduirà i ho compraré. li enviaré una capsa amb tot el que acapart dels consumidors perEl que cal és facilitar-li la bem de recollir avui. No li dic el que n’hi
“En vuit anys, un compra al client i que no haurà, però tot és fresc i de casa meva”.
què tinguem una proximitat o una garantia sobre el
estigui 10 minuts per triar Aquesta capacitat de sorprendre i
30% de les
que mengem. Al contrari,
uns pèsols o que el facin il.lusionar al consumidor és per on s’ha
explotacions
d’apostar. El client, doncs, acaba penel que hi ha ara és una
venir un altre dia.
sant: “què bé, menjo el mateix que
voluntat de gaudir de l’ali- agràries catalanes
menja el meu pagès”. En una societat
mentació i, fins i tot, de
Però
les
marques
són
hauran tancat”
tenir aquella sensació de:
bàsiques en el màrque- amb tantes presses, els clients volen una
manera divertida, senzilla i agradable per
“jo compro un préssec que ningú més ting...
compra al Prat perquè conec qui me’l És imprescindible tenir una marca i tot el comprar i consumir productes de tempoque es faci en defensa de la pagesia és rada.
ven”. Busquem sentir-nos únics.
innovació i explicar al client que tens
alguna cosa que no té la resta.

Des d’Esade tenen dades sobre el
futur de les explotacions agràries
catalanes?
Podem saber-ne la tendència. Tancaran
moltes explotacions a Catalunya com ja
ha passat a Galícia i a d’altres llocs de
l’Estat espanyol. I ho faran per dues
raons: el tamany petit ja no és assumible
i no hi ha gaire relleu generacional.
Segurament, en vuit anys, un 30% de les
explotacions catalanes hauran tancat. O
les haurà absorbit un grup més gran. És
una tendència general que ja passa a
diferents sectors.

Però és una dada que jo miro de donar-la
de manera positiva. S’ha de pensar que la
situació actual és una oportunitat. Vol dir
que el 70% de les empreses agràries que
quedin seran més fortes i tindran més
beneficis.

JORDI RULL

Fa una mica de mal sentir tot això...

Costa defensa que la pagesia s'ha d'especialitzar per ser competitiva en un mercat global
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Entrevista

“ El reconeixement social del
pagès no va acompanyat
2007: juliol. Núm. 18
del reconeixement econòmic”
Entrevista amb Jesús Contreras

Jesús Contreras (Guadix, Granada, carta del nostre ADN ens podran dir què Es parla molt de que la dieta més salu1947) és director de l’Observatori de hem de menjar per prevenir certes mala- dable és la mediterrània. És cert?
l’Alimentació del Parc Científic de ties, fins i tot les hereditàries. En lloc de la La dieta mediterrània és un concepte de
Barcelona i un dels màxims experts en tradició alimentària, que ens uneix a tots, nutricionistes. En termes històrics no es pot
antropologia de l’alimentació d’aquest com cadascú té un ADN particular, especí- parlar d’aquesta dieta. Si la busquéssim al
país. Amb només dos anys, es va tras- fic i únic, hauríem d’enviar una mostra del voltant del mar Mediterrani, ja sigui al
lladar a viure a Puigcerdà
nostre cos perquè l’analitzes- Marroc com a Catalunya, ens costaria molt
amb la família. És catedràsin i a partir d’aquí els metges de trobar-la. En lloc de dieta, hauríem de
tic d’Antropologia Social a
ens dirien què hem de menjar. parlar de dietes mediterrànies. I també cal
“Sempre hem
la Universitat de Barcelona
tenir en compte els canvis d’hàbits i de proestat el que
I aquesta tècnica està molt ductes que els pobles mediterranis han tini s’ha especialitzat en l’anavançada?
tropologia de l’alimentagut al llarg del temps. Per exemple, un promengem”
ció, tot fent treball de camp
Ara per ara, ja es fa l’anàlisi de ducte que ara se sol consumir només en
arreu de l’Estat espanyol i a
la teva carta d’ADN, fins i tot amanides com el blat de moro va transforla zona dels Andes. Entre les seves per internet. Sembla ciencia ficció, però és mar la dieta del sud d’Europa radicalment
publicacions, hi ha uns cent cinquanta el futur.
entre els segles XVI i mitjans del XIX.
articles i una dotzena de llibres, entre
Aquest cereal procedent d’Amèrica va perels que destaquen “Antropología de la Com hem evolucionat els catalans en la metre que els pagesos més pobres
alimentación”, tot un clàssic a les facul- nostra nutrició en els darrers 50 anys?
d’Espanya, sud de França, o Iugoslàvia no
tats que ja està esgotat, i Per entendre l’evolució cal pensar que als es morissin de gana. El 90% de la seva
“Alimentación y culturas. Perspectivas anys 60 hi havia un 30% de la població dieta sortia d’aquí, menjat amb farinetes.
antropológicas” de l’any 2002.
activa que es dedicava a la ramaderia, Però a mitjans del segle XIX hi va haver una
mentre que ara és del 4%. Si llavors, cada epidèmia molt forta que, equivocadament,
pagès alimentava a tres persones, ara es va atribuir al consum humà del blat de
Som el que mengem?
Sempre hem estat el que mengem, per n’hauria d’alimentar a unes vint. I dic hau- moro. Des d’aquell moment, va passar a
diferents raons. L’aliment té dues vessants ria perquè, òbviament, la
alimentar només al bestiar.
que van molt lligades, però que també dinàmica d’exportació i
Un altre cas que canvia la
poden ser percebudes com molt diferents. importació
d’aliments “El consumidor ha nostra alimentació és la
Per una banda, és un conjunt de nutrients també s’ha transformat
patata.
de tenir
i, òbviament el nostre cos es nodreix -val- molt en aquest mig segle.
oportunitats per I quin paper han jugat les
gui la redundància-, amb el seu consum i, Els pagesos d’aleshores s’averdures en aquestes dieper això, anem creixent. Però som el que limentaven d’allò que protastar els
mengem també perquè els aliments tenen duien. En canvi, els d’ara
productes locals i tes?
Fonamental. Tradicionalun significat i serveixen per comunicar-nos són molt més especialitzats
per
poder-los
ment les dietes d’arreu del
i identificar-nos amb una cultura, una tra- i treballen el monoconreu,
món han estat principaldició, una societat i un modus de vida.
per això molts compren la
comprar a bons
ment vegetarianes. La carn,
major part dels aliments
preus”
I cap on evolucionem?
fins a la dècada dels 50, ha
que consumeixen. I en un
Penso que en la primera acepció, la més altre nivell, cal analitzar
estat un producte molt escàs
nutricional, no canviarà, mentre que la quin era el percentatge de població rural i que els pagesos feien servir per saboritzar i
segona, sí. Podríem fer un exercici de cièn- urbana. El 80% de la societat viu a ciutat condimentar els plats, excepte a les festes
cia ficció per saber què passarà amb el des- i, en bona mesura, consumeix una gran grosses com Nadal. Avui, en canvi, menenvolupament d’una nova disciplina cientí- majoria d’aliments processats per manca gem un excès de carn en la nostra dieta
fica que es diu nutrigenòmica. Amb la de temps.
que ens fa replantejar-nos unes exigències
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Ara que parlem de la potenciació de organolèptica millor, però, malauradales varietats locals, amb quin argu- ment, n’hi ha alguns que s’han convertit
ments es pot convéncer al consumidor en producte gairebé de luxe. Que alguns
Només cal veure la quantitat de casos perquè mengem productes alimentaris tomàquets costin 12 euros el kilo no està a
d’obessitat, colesterol i malalties lliga- propis?
l’abast de totes les butxaques... I, a més a
No cal utilitzat cap argument o missatge, més, sovint no es troben a tot arreu i el
des a un consum excessiu de greixos...
És cert. El canvi es veu comparant la publi- sinó només que les persones puguem pro- consumidor ha d’invertir molt temps i
citat d’alguns productes de principis del var i comparar les característiques d’uns i diners. Per una altra banda, hi ha un mecasegle XX. De la llet condensada, per exem- d’altres productes. Estic convençut que nisme psicològic important: és com si tinple, destacaven el que ara es no es publici- fent cates a cegues de qualsevol producte, guéssim interioritzat que els vegetals han
ta; el greix perquè hi havia
segur que el que trobaríem de ser barats perquè sempre ho havien
anèmia i raquitisme. Ara, la
més bo serien les varietats estat. Fins que no aprenguem a valorar
“Un 80% de la
llet sencera ha esdevingut
locals i properes en l’espai i una escala organolèptica i compara-la amb
població viu a
consum minoritari i està
el temps. Els productes de una escala de preus, això seguirà passant.
molt tractada: desnatada, ciutat i consumeix temporada sempre arriben
enriquida, etc. Hi ha una
a la seva saó més adient i I els pagesos també hauran de tenir
aliments
dita castellana que a mi em
estan menys malmesos. De oportunitats per fer una producció de
processats”
fa molta gràcia que diu:
fet, aquesta és una reflexió qualitat?
“verduras y legumbres no
Els pagesos s’han convertit
que sempre
dan más que pesadumbres. La carne, ha estat present en els tracgairebé en un objecte de
carne cría y da alegría”. I en català també tats d’agricultura i receptaculte, en una espècie en
“La dieta
tenim “la carn fa carn i el vi fa sang”. ris de cuina de segles enreperill d’extinció que molts
Tradicionalment, les verdures i llegums re. El que caldria, doncs, és
admirem. Però el seu recomediterrània és
eren la dieta dels pobres. I els pobres sem- que els consumidors tinneixement social no va
un concepte de
acompanyat encara per un
pre han volgut menjar com els rics.
guessin més oportunitats
nutricionistes.
reconeixement econòmic.
per comparar els gustos.
Segur que hi ha molts joves
Però ara sembla que anem a la inversa.
N’hi ha dietes
que voldrien dedicar a l’aAra els rics sembla que són els que no I oportunitats amb els
mediterrànies”
gricultura, però les condimengen carn (riu). A més a més, els preus preus?
cions econòmiques no són
de molts aliments han baixat i avui en dia Per suposat, ha d’haver-hi
les més adients. Aleshores
oportunitats
per
tastar
els
les calories són molt barates.
productes locals i per poder-los comprar a hem de fer el pas següent: si nosaltres
Ara és molt fàcil i barat comprar raïm bons preus. Hi ha gent que pel menjar de valorem aquest tomàquet tan excel.lent,
de Sudàfrica en ple mes de març o carn cada dia comprarà qualsevol producte una reconeguem que pugui valer 12 euros el
congelada d’Argentina, tot i que no mica estandaritzat, però quan hi ha una quilo i que encara és poc per tota la feina
tingui la mateixa qualitat ni frescor ocasió especial va a buscar una qualitat que ha fet el pagès per obtenir-lo.
que la producció local.
Això passa en molts d’altres aspectes
degut als processos d’industrialització i
abaratiment de costos. Una camisa, per
exemple, pot costar des de 4 fins a 400
euros. En el cas de l’agricultura, la intensificació de la dècada dels 50, ha fet desaparèixer moltes varietats locals que ara
enyorem, sobretot, pel seu gust i qualitat.
Les polítiques agràries dels països europeus
dels anys 60 “subvencionaven” la pèrdua
de biodiversitat perquè el que interessava
era intensificar la ramaderia i l’agricultura
al màxim. En canvi, les polítiques agràries
d’ara aposten per potenciar les varietats
autòctones i les denominacions d’origen
protegit. Si hagúessim tingut una mica de
vista -ho dic irònicament-, ens hauríem
estalviat les subvencions dels anys 60, 90 i
Contreras és director de l'Observatori de l'Alimentació del Parc Científic de Barcelona
2000.
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nutricionals molt diferents a les de fa 50 o
60 anys.
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Les obres del tren d’alta velocitat al Parc Agrari
arriben a la seva fase final
Encara falta solucionar com i qui es farà càrrec del reg de les noves zones
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Des de fa més d’un any, les diferents
comissions de seguiment de cada ajuntament afectat per les obres d’aquesta gran
infraestructura i les empreses concessionàries de cada tram - tres dins de l’àmbit
del Parc Agrari- han advertit de manera
reiterada que la recepció de les obres del
vial poden quedar-se sense tancar.
Las darreres fases comprenen les actuacions lligades a la recuperació ambiental,
tant de la traça com de les zones que han
quedat entre aquesta i el riu Llobregat.
Les ocupacions temporals de camins i
espais d’acopi han estat molt intenses i la
recuperació total d’aquestes zones és
objecte d’unes mesures especials abans
del lliurament de les obres.
Des de les comissions de seguiment,
mereix una especial atenció la zona d’ocupació de la planta de formigó al terme
municipal de Sant Boi de Llobregat i les
22 hectàrees de la zona del meandre del
riu al terme de Santa Coloma de Cervelló.
Així mateix, des del Parc Agrari s’observa
que la recuperació de camins i canals de
rec és possible i, en molts casos, es poden
millorar les condicions anteriors. Però,
malauradament, no passa el mateix amb
la recuperació de la capacitat agrícola del
sòl en les esmentades zones.
La reposició de sòls a la zona del fals
túnel de sant Boi ha estat objecte d’una
prova per part d’ADIF, a la vegada que
s’han fet diversos controls de nivells de
matèria orgànica per determinar la bondat de les reposicions. Els resultats són
variats, però en general, el manteniment
de les condicions inicials dels sòls ha quedat bastant compromès.

El drenatge dels talussos
Per una altra banda, la resolució de les
capacitats hidràuliques de drenatge dels
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El passat 17 de març era el dia marcat perquè els dos extrems del viaducte principal del tren d’alta velocitat (TAV) que travessa el
pas del riu Llobregat al terme municipal de Sant Boi de Llobregat acabessin units i es donés per finalitzat el paquet principal d’obra de gran infrastructura i formació de plataforma del tren. Tot i que la majoria de les màquines han marxat després de mesos
de treball intens, encara han quedat alguns serrells per retallar.

La planta de formigó de Sant Boi s'ha de desmuntar quan acabin les obres.

talussos del tren no ha anat acompanyada de la resolució dels drenatges del
camps adjacents o, en tot cas, dels
camins de serveis agrícoles.
A Santa Coloma de Cervelló, per exemple, a pocs dies de deixar pas a les empreses de serveis encarregades de la
col.locació de les vies i els serveis del tren,
la comissió de seguiment s’ha ampliat
amb la presència de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) de la Generalitat de
Catalunya i de la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquestes institucions han de
supervisar el seguiment de les obres de
restauració ambiental, ja que ara mateix
hi ha certa indefinició sobre el futur de la
zona del meandre. L’aptitud dels terrenys
que allà hi quedaran comprometen les
actuacions, ja que la seva extensió -22
hectàrees expopiades per ADIF- i la possible ubicació de basses de recàrrega del
nivell frèatic profund per part de l’ACA,

fa que les actuacions puguin tenir un cost
elevat, si es volen complir els acords inicials. Les actuacions en aquest espai de
grans dimensions preveuen des de la
reposició de sols agrícoles fins la implantació de basses de rec, entre d’altres.
Al llarg de tot aquest temps d’obres del
TAV a la zona del Parc Agrari del Baix
Llobregat, el meandre s’ha utilitzat com a
dipòsit d’àrids de qualitat per la formació
de la plataforma. La reposició d’aquests
materials en les capes inferiors s’han fet de
forma diversa, tot i que encara queda pendent el tractament del metre final, a l’espai
que no quedarà ocupat per les basses.
Així doncs, queda resolt per un any el
manteniment de les àrees de reposició
mediambiental, entre el riu i la plataforma, per part de les empreses concessionàries. Però encara falta per solucionar
com i qui es farà càrrec del reg de les
noves zones de reposició on s’ha plantat
més de cinc mil arbres.
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Article tècnic

perforant-la longitudinalment, des del
capítol fins el coll de l’arrel.
Tradicionalment, davant d’aquesta
plaga els agricultors han actuat de formes molt diverses. La més freqüent era la
realització de tractaments fitosanitaris
sistemàtics contra la plaga en tots els
estadis d’aquesta. A poc a poc, es va
anar veient que incidir en la plaga quan
aquesta estava en forma l’ou o bé en formes adultes, no era prou eficaç per a
controlar-la. Davant d’aquesta problemàtica, les Agrupacions de Defensa Vegetal
van decidir actuar-hi.
Així es va començar a procedir a la captura dels ous de riquer. Aquests ous, que
amb molta paciència els tècnics de les
ADV’s anaven recol·lectant per entre
camps de carxoferes, es deixaven enganxats en unes plaquetes dins d’uns pots al
mateix camp, i així es podia veure, a tra-

ANNA LÓPEZ LEKUNBERRI

Gortyna xanthenes és un lepidòpter
plaga de la família dels noctuïds que afecta principalment a la carxofera, tot i que
en alguna ocasió, s’han detectat afectacions en faveres. Gortyna xanthenes té
una sola generació a l’any; el període de
vol s’inicia a finals de setembre i finalitza
a mitjans de novembre. Les femelles realitzen la posta sobre les soques velles, és
per això, que els camps més vells, acostumen a ser els més afectats. Cada femella
pot pondre de 25 a 400 ous i l’eclosió
d’aquests es realitza des de mitjans de
desembre, fins mitjans de març, tot depenen de les temperatures de l’any.
Els principals danys que ocasiona
aquesta plaga són en caràcter de galeries.
La larva neix i s’introdueix per la nervadura central de la fulla, avançant per l’interior, fins a assolir la tija, dins la qual continua
el
seu
desenvolupament,

Els principals danys que ocasiona la plaga a la carxofera són en caràcter de galeries

ANNA LÓPEZ LEKUNBERRI

Gortyna xanthenes;
el riquer de la carxofa

Ous de riquer capturats pel control de
l’eclosió

vés de les visites setmanals, el moment
exacte de l’eclosió dels ous. I això de què
els servia? Doncs molt senzill, l’instant en
que la larva surt de l’ou, és just el
moment en que és més vulnerable i per
tant, més fàcilment atacable. Per aquesta
raó, es recomanaven els tractaments
insecticides, tan sols el aquest moment,
estalviant així, gran quantitat de tractaments.
Aquesta pràctica es continua fent des
de les ADV’s del Baix Llobregat. Enguany,
degut a les altes temperatures del desembre, l’eclosió dels ous de riquer no ha
començat fins a mitjans de gener, que ha
estat el moment en que els tècnics de les
ADV’s hem recomanat de procedir amb
els tractaments.
Hem de recordar que fer tractaments
fitosanitaris indiscriminats, no és garantia
d’un bon resultat. Els productes que s’usen
més habitualment per al control de plagues, són eficaços sempre que s’usin de
manera racional i amb un assessorament
tècnic al darrera. Actuar de forma repetitiva amb tractaments setmanals, només ens
durà a la creació de plagues resistents. I
penseu que davant d’una afectació, hi ha
moltes altres solucions més respectuoses
amb el medi i les persones.
ADV Horta Baix Llobregat
ADV Horta Delta del Llobregat
ADV Fruita del Baix Llobregat
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Obres

Els plans de treball d’El Prat, Sant Feliu
i Viladecans tiren endavant
2007: juliol. Núm. 18

Durant tots aquests mesos, s'han realitzat diferents obres de millora als termes municipals d'El Prat de Llobregat, Sant Feliu i
Viladecans a l'entorn del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tot seguit hi ha una comparativa gràfica de les zones afectades, d'abans
i després de les millores.

EL PRAT
beja l’aigua des del final de la regadora fins la pluvial per sota del
camí de servei. El sistema de bombeig instal·lat consta d’una
bomba submergida axial de residuals amb una potència de 22
kilovats que permet un gran cabal amb una altura molt petita. La
potència instal·lada permet una capacitat de fins a 648 m3/h per
una altura no superior a 8,7 metres cúbics. L’alimentació de l’equip es realitza des de generador de 60 KVA, emplaçat en una
caseta d’obra on també es troba ubicat el quadre de protecció i
control.
Un cop es regulin els sensors d'apagada de l'equip de bombeig, l'obra es lliurarà a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
Aquest, juntament amb els pagesos de la zona seran els responsables del funcionament del sistema de bombeig.

IMATGES: ANNA CASANOVAS

S’ha finalitzat l’actuació que el Parc Agrari havia acordat realitzar
al municipi del Prat de Llobregat consistent en la instal·lació d’un
equip de bombeig a la zona de Cal Roc, que permet el buidat
d’aquella zona del Delta, amb el nivell freàtic alt.
La zona de Cal Roc presentava tradicionalment un problema
d’intrusió d’aigua marina segons la direcció dels vents predominants. El mar amb força pot arribar a entrar a les regadores de la
part baixa. Per evitar-ho, s’ha previst que es disposin, formant
part del projecte global de desviament del riu, dues vàlvules de
clapeta de 50 centímetres de diàmetre just a la sortida de la regadora. El tancament d’aquestes vàlvules en cas de pujada de nivell
del mar impediria qualsevol possibilitat de desguàs. És per
aquest motiu que el Consorci ha instal·lat un equip que bom-

SANT FELIU
S’ha dut a terme el pla de treball pactat pel 2006 amb
l’Ajuntament de Sant Feliu, que consistia en executar la segona fase d’arranjament del camí paral·lel a la B-23. En concret,
s’ha actuat en 885 metres, dels 2.200 de la totalitat del camí,
i es tracta d’un tram comprès entre el pas elevat del tercer
pont de servei fins el límit del camí amb Sant Joan Despí.
El tram esmentat presentava una capa de rodament gairebé
inexistent, molt degradada, sobretot per les aportacions d’aigües procedents de la carretera B-23 –de fet, els desguassos
aboquen directament al camí-, alhora que hi havia una deficient xarxa d’ eliminació de les aigües superficials.
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La circulació, en diversos trams, es veia notablement afectada per l’aparició de sots profunds en la zona transitable,
provocats per la quantitat d’aigua d’escorrentia que anava a
parar al camí. Així doncs, la definició d’una cuneta i la
col·locació de noves obres de fàbrica –com els tubs- ha resultat indispensable, per tal de reconduir les aigües procedents
de la carretera B-23, així com dels drenatges del camí.
També hi ha hagut un condicionament de la base del camí,
així com la millora de la capa de rodament amb una pavimentació del vial amb asfaltat en calent.
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SANT FELIU

VILADECANS
Per una altra banda, el camí de Can Seguí transcorre entre el
camí dels Llanassos i el de Serral Llarg. La part més propera al
Serral Llarg i els dos revolts del camí són les parts que es trobaven en pitjor estat. El tros arranjat supera els 600 metres lineals.
Anteriorment, els camins presentaven una capa de rodament
degradada a causa de l’esgotament del ferm i d’una deficient
xarxa d’eliminació de les aigües superficials provocada, sobretot,
per mal drenatge del camí. L’esplanada transitable no es considerava adient en diversos trams degut a l’aparició d’alguns sots
en el paviment.
Per aquest motiu es va projectar la confecció, neteja i desbrossada de les cunetes dels camins, així com el sanejament dels
forats del ferm. Es va projectar també la pavimentació dels vials
amb asfaltat en calent, fet que evitarà la constant degradació, ja
molt evident en alguns trams degut als efectes del trànsit

IMATGES: ANNA CASANOVAS

El pla de treball entre el Consorci i l’Ajuntament de Viladecans
s’emmarcava en l’arranjament de tres camins dins l’àmbit agrícola d’aquest municipi: el camí de la via del tren, el camí dels
Llanassos al Pi Tort i el camí de Can Seguí.
El camí de la via del tren transcorre des de la riera de Sant
Climent fins al pont del camí de les Rafulas i té part inclosa en la
zona d’influència del ferrocarril Barcelona -Tarragona. És una via
molt transitada ja que realitza una funció d’accés a algunes parcel·les agrícoles dels termes municipals de Viladecans i Sant Boi
de Llobregat, així com d’accés al nucli urbà de Viladecans. Té una
llargada de 540 metres.
El camí de les corredores o també anomenat camí dels
Llanassos al Pi Tort uneix aquests dos camins i dóna accés a diferents camps. Té una llargada de 630 metres i una amplada de
tres metres.

ALTRES MUNICIPIS
Durant el segon semestre de 2007 s’ha previst realitzar les
actuacions pactades en l’àmbit agrícola del municipi de Sant
Boi de Llobregat . En concret, es millorarà el camí de Ferran

Puig. Així mateix, es continuarà amb les converses amb
l’Ajuntament de Sant Joan Despí per definir les noves actuacions.
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Les cooperatives, ADV i altres entitats agràries sense
ànim de lucre reben les subvencions de l’any 2007
2007: juliol. Núm. 18

Els totals dels ajuts que dóna el Consorci del Parc Agrari sumen 159.059 euros

a l’abril i el termini de presentació de sol.licituds va finalizar a inicis de maig.
D’aquesta manera, el Consorci del Parc dóna suport a l’activitat agrària mitjançant ajuts econòmics a les cooperatives i entitats sense finalitat de lucre per tal que puguin millorar les infraestructures i els serveis que ofereixen.

ANNA GÓMEZ

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat va aprovar en la
comissió executiva del passat 21 de maig l’atorgament de subvencions a les cooperatives i d’altres entitats agràries sense finalitat de lucre situades en l’àmbit del Parc Agrari per l’any 2007.
L’aportació total és de 42.229 euros i se’n beneficiaran set entitats de la comarca.
Entre les actuacions subvencionades, hi ha la compra de
maquinària agrícola, material informàtic, condicionament i
millora d’instal.lacions i assessorament tècnic. Aquestes subvencions cobreixen un percentatge dels costos, que varien segons el
tipus d’actuació. La resta de despesa l’aporta cada entitat.
D’altra banda, en la mateixa comissió també es van aprovar les
subvencions per a programes específics i genèrics a les
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV’s) i altres entitats agràries
sense ànim de lucre del Parc Agrari. En aquest cas, els ajuts sumen
un total de 116.830 euros, que es distribuiran entre les següents
entitats: les ADV Baix Llobregat, Delta del Llobregat i Fruita del
Baix Llobregat i l’Associació de Productors de Fruita Dolça.
Les dues convocatòries de les subvencions van ser acordades
per la comissió executiva del Consorci el passat 11 de desembre
de 2006 i es van publicar al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP)

SUBVENCIONS ATORGADES
Agrícola Sant Vicenç dels Horts SCCL

Cooperativa Agrària Santboiana SCCL

3.742 euros per la compra d’una transpaleta elèctrica i 1.600
per la substitució de la instal.lació elèctrica de la seva seu.

15.000 euros per la compra d’un tractor i 3.000 més per
l’adquisició de material informàtic.

Associació de Criadors de la Raça Prat

Cooptor SCCL

475 euros per la compra de nidals per reproductors del
galliner.

3.730 euros pel condicionament de l’oficina i la nau de la
cooperativa.

Associació de pagesos del Papiol

Associació de Productors de Fruita Dolça

1.682 euros per la compra d’un rotocultivador i 5.300
euros per invertir en la Festa de la Cirera de 2007.

3.200 euros per al programa específic de 2007.

ADV Baix Llobregat
Associació de Productors de fruita dolça
de producció integrada

31.315 euros per als programes de 2007.

3.300 euros per assessorament tècnic.

ADV Delta del Llobregat
28.315 euros per als programes de 2007

Consell Regulador del Pollastre
i Capó del Prat
4.400 euros per la caracterització sensorial del pollastre
raça Prat.
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ADV Fruita del Baix Llobregat
54.000 euros per als programes de 2007.
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Eel Calendari de les Llunes, editat pel Parc Agrari,
ha tingut un gran èxit de demanda
El Parc Agrari ha tornat a satisfer les expectatives del seguidors del calendari de les
llunes amb l’edició del 2007. Els productes
frescos del Parc Agrari, com ara tomàquets, patates, mongetes, porros, coliflor,
enciam, bledes, carxofa, pomes, cireres i
meló, així com el xai i el pollastre raça Prat,
centren la imatge superior del calendari de
les llunes d’aquest any, que assenyala totes
les fases d’aquest satèl.lit, dia a dia, durant
tot l’any
El calendari s’ha editat sobre un fons
negre i mostra l’evolució diaria de la lluna,
tot oferint un traçat ondulant i suggerent.
Per a l’edició, el Parc Agrari del Baix
Llobregat ha comptat amb el suport de la
Diputació de Barcelona, del Consell
Comarcal del Baix Llobregat i del sindicat
amb máxima representació dins del parc,
Unió de Pagesos.

Aquest és el novè any consecutiu que s’edita aquest document i ha tornat a tenir un
gran èxit de demanda, tant entre professionals de la pagesia –especialment, aquells
que apliquen l’agricultura biodinámica-,
com entre d’altres oficis com el de la perruqueria o els que són seguidors de les tradicions. El calendari es pot descarregar en pdf
però també es pot demanar en el seu format més tradicional de paper tot enviant un
correu electrònic fent la petició a xarxaparcs@diba.cat.
El calendari també es pot aconseguir a
Can Comas, seu de l’Oficina del Parc Agrari
i també s’ha distribuit a totes les fires sectorials que es duen a terme al Baix Llobregat,
com la de la Purísima de Sant Boi com
l’Avícola del Prat de Llobregat , on, ràpidament, es van exhaurir tots els exemplars
repartits.

La revista “Notícies del Parc Agrari” disponible en pdf
des de la web del parc
La pàgina web del Parc Agrari del Baix
Llobregat (www.diba.cat/parcsn/parcagrari) ha inclòs les versions en pdf de tots
els números publicats de la revista
“Notícies del Parc Agrari del Baix

Llobregat”. En concret, els pdf es troben
en l’apartat de documentació de la web i
es poden consultar per internet des del
mitjans del mes de febrer. El primer exemplar d’aquesta revista de notícies relacio-

nades amb el Parc Agrari i que ara té a les
mans es va publicar el gener de 1998, pel
que l’any vinent complirà la seva primera
dècada d’existència.
La publicació en paper –amb una mitjana de 24 pàgines- surt semestralment, un
parell de cops l’any. Fins al 2006, s’han
publicat un total de 17 números. La revista va començar amb un disseny molt concret, però a partir del número 10, coincidint amb el gener de 2004, es va oferir
un canvi d’imatge més actual i dinàmic,
en el que el que les fotografíes, els gràfics
i les il.lustracions tenen un paper destacat, que continua actualment. “Notícies
del Parc Agrari del Baix Llobregat” fa un
repàs a l’actualitat tant agrícola com
ramadera del parc, així com les obres,
reformes i vivències que passen a l’entorn
de les 3.000 hectàrees que configuren
aquest espai agrari. Si vol rebre la revista
en format de paper, pot sol licitar-la per
correu electrònic al següent correu electrònic: xarxaparcs@diba.cat.
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La Diputació publica una guia de la Xarxa de Parcs Naturals
amb una nova ruta sobre l’agricultura del delta del Llobregat
Aquest itinerari circular mostra l’activitat agrària i els ecosistemes agrari i fluvial
2007: juliol. Núm. 18
del parc a través de la història local
La Diputació de Barcelona ha publicat una
guia amb diferents rutes dels parcs naturals
que gestiona a les diferents comarques de
la provincia de Barcelona, entre les que
destaca una nova ruta sobre l’agricultura
del delta del riu Llobregat.
Aquest itinerari circular, de 7.8 quilòmetres de recorregut i unes dues hores de
durada, mostra l’activitat agrària i els ecosistemes agrari i fluvial a través de la història local de la zona. Així mateix, la ruta,
també apropa al caminant al Centre
d’Informació del Parc Agrari, ubicat a la
masia de Can Comas.
L’itinerari comença al pont sobre el riu
Llobregat de Cornellà. El riu, en arribar al
mar, forma un delta de noranta quilòmetres quadrats, el segon en extensió a
Catalunya. Hi trobem dos tipus de vegetació: les plantes d’inundació permanent
–que formen part de les comunitats helofítiques- i les espècies sotmeses a inundacions variables –que pertanyen a les halòfiles-. En el capítol de fauna destaquen els
ocells, ja que el delta és una estació migratòria de primer ordre entre Europa i Àfrica.

La masia de Can Misses
Un cop abandonem el camí del sorral i prenen el de la ribera, trobem a mà esquerra
la masia de can Misses. La casa, restaurada
el 2005, correspon a la tipologia de masies
de crugies –que és l’espai comprès entre
dos murs de càrrega- adossades. La casa,
que estava pintada de blanc amb un sòcol
de color fosc, deixa veure ara els materials
originals amb què va ser construïda durant
la primera meitat del segle XIX.
Seguim el camí de la ribera i trobem, a
mà dreta, l’accés a la finca de Can Comas,
seu del Centre d’Informació i Gestió del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
La masia, restaurada el 2004, presenta
elements arquitectònics d’interès, com ara
la galeria amb arcs de mig punt del primer
pis. També s’han recuperat el cobert agrícola, que acull exposicions sobre el Parc, els
dos pous, el safareig i l’abeurador. A l’exterior de la masia, podem visitar les hortes i
l’arborètum, una col.lecció de seixanta-
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dues varietats tradicionals de fruiters del
Baix Llobregat. Els horaris de visita al Centre
d’Informació es pot consultar al web del
parc (www.diba.cat/parcsn/parcagrari).

Els camps agrícoles i la xarxa de rec
Des del camí de la bomba, pas elevat que
condueix fins al camí del sorral, paral.lel al
riu, es pot observar perfectament els cultius
i la xarxa de rec. L’expansió de l’agricultura
al delta, primer de secà i després de rega-

diu, va representar el primer pas per transformar la zona en un espai habitable.
La construcció dels canals de rec al principi del segle XIX, la qualitat de la terra i de
la producció hortofrutícola i la proximitat a
Barcelona, van fer del delta i de la vall baixa
del riu Llobregat el principal proveïdor de
fruites i hortalisses de la gran ciutat al principi del segle XX. Durant el primer terç del
mateix segle, la producció va arribar, fins i
tot, als mercats europeus.
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El Parc Agrari del Baix Llobregat rep un reconeixement
públic en el Fòrum Europeu per els espais periurbans
i la seva agricultura
La delegació de Catalunya al fòrum va
ser molt àmplia. Estava formada per
membres del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR), de la
Diputació de Barcelona, del Parc Agrari
del Baix Llobregat, del Parc Agrari de
Sabadell, de l’Espai Rural de Gallecs i de
la Fundació Agroterritori. Algunes de les
aportacions dels participants, especialment dels països mediterranis, van girar
sobre dues idees fonamentals: els espais
agraris de les regions periurbanes “tenen
vocació econòmica i no solament paisatgística”, i que els espais periurbans són
“laboratoris per un model agrícola que
s’està formant per l’agricultura del segle
XXI” en una Europa que s’està metropolitzant.
Tant els ponents com el públic assistent
van tenir una participació molt activa en
els debats de presentació de projectes
realitzats i, sobretot, en els diferents
tallers que es van organitzar per presen-

tar nous projectes europeus de cara a
cercar possibles socis.
Aquest fòrum és una trobada promoguda pel govern regional de Rhône-Alpes
amb la col.laboració de la xarxa Purple,
l’Associació de províncies i consell generals mediterranis, Arc Llatí i l’associació
francesa d’electes i responsables agraris,
Terres en Ville.
El director del Parc Agrari del Baix
Llobregat, Josep Montasell, explica que
“davant el fet de que els espais periurbans
europeus s’han convertit en espais de
grans desafiaments econòmics, socials i
mediambientals”, aquesta reunió d’experts
“ha mirat de donar resposta a quines són
les eines, els mitjans i les col.laboracions”
que han de crear-se i desenvolupar-se per a
conservar de manera sostenible els espais
periurbans europeus. Així mateix, a la trobada també s’ha fet referencia a “com
conservar una agricultura de proximitat i
qualitat”, segons conclou Montasell.

ANNA GÓMEZ LEKUNBERRI

La defensa de l’agricultura periurbana que
es fa des del Parc Agrari del Baix Llobregat
va ser aplaudida i destacada per la presidenta de la Plataforma de regions periurbanes europees (Purple), Lenie Dwarshuis,
durant el discurs inaugural del Fòrum
Europeu per els espais periurbans i la seva
agricultura. Aquesta trobada internacional
es va celebrar el passat 23 de febrer a la
població francesa de Charbonnières-les
Bains, molt a prop de la ciutat de Lió i va
comptar amb 234 participants procedents
de diferents regions europees periurbanes
que integren la xarxa Purple.
Dwarshuis va fer una àmplia referència a
l’”excel·lent impressió” que havia tingut
en la seva visita al Parc Agrari del Baix
Llobregat mesos abans. La presidenta de la
Purple va destacar tant la “protecció de
l’espai agrari com les iniciatives de comercialització de les seves produccions i les
accions pedagògiques encaminades a l’educació dels escolars”.

Al Parc Agrari del Baix Llobregat es practica una agricultura de proximitat i de qualitat.
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L'eriçó clar es reprodueix al Parc Agrari
Es tracta d’una espècie de fauna útil pel pagès degut a la seva dieta insectívora
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trobar fins a quatre exemplars autòctons
més a la mateixa zona
La importància d’aquest animal al Parc
Agrari és crucial ja que, segons apunten les
dades de l’estudi, fins ara es tractaria de
l’enclavament més septentrional per la
costa catalana d’una distribució que hauria
d’arribar fins al sud de França
La dieta de l’eriçó clar es basa en el consum de cargols, llimacs, saltamartins, escarabats, llagostes i d’altres invertebrats,
alguns d’ells perjudicials per als conreus. La
vocació del Parc Agrari del Baix Llobregat és
preservar i potenciar els usos agrícoles i
l’entorn natural que engloba, a la riba
baixa i la zona del delta del riu Llobregat.
En aquest sentit, la preservació d’espècies
faunístiques pròpies d’espais amb un alt
valor ambiental beneficien l’activitat agrària.
L’associació Galanthus va rebre l’any
2006 una subvenció de la Fundación
Biodiversidad, entitat que depèn del ministeri de Medi Ambient, per estudiar l’eriçó

GALANTHUS

Un equip d’investigadors de l’associació
Galanthus ha descobert que una colònia
d’eriçó clar (Atelerix algirus) ha pogut
sobreviure i continua reproduint-se dins del
Parc Agrari del Baix Llobregat, tot i que feia
molts anys que no es tenia constància d’aquesta espècie molt amenazada per les
infraestructures viàries de l’entorn. Es tracta d’un mamífer insectívor que és un
exemple d’animal útil per a l’agricultor
degut a la seva dieta i que no es tenia
constància d’ell des de feia molts anys.
Segons l’estudi, aquesta és la zona costanera més septentrional on actualment hi
ha coneixement de l’existència d’aquesta
espècie.
En un primer moment, els investigadors
van descobrir dos exemplars als camps de
la Pava, a Gavà, que van alliberar després
d’haver-los instal·lat uns emissors a les
punxes del dors per tal de fer un ràdioseguiment per conèixer els seus hàbits i
moviments. Als pocs dies d’aquest ràdioseguiment, el personal de Galanthus va

L'eriçó clar s'alimenta de cargols, saltamartins o llagostes, entre d'altres invertebrats

16

clar. Després de fer un intent de recerca
infructuós als aiguamolls de l’Empordà,
aquest 2007 han centrat la seva investigació a la zona deltaica del riu Llobregat, amb
un primer èxit.
El mètode de treball consistirà a capturar
els eriçons fent esperes nocturnes amb lots
a la zona més propícia coneguda per l’etapa anterior i, de seguida, se’ls instal·larà un
emissor a les punxes del dors, que no perjudica l’animal. Per l’experiència obtinguda,
entre el quart i cinquè dia de seguiment per
ràdio, els investigadors trauran l’emissor i
canviaran d’individu per aconseguir el
màxim nombre de dades sobre el seu comportament. Els resultats de la investigació
es publicaran en una memòria.
Cal destacar que l’associació Ecoima
Serveis Educatius i Ambientals de Badalona
ja va publicar l’any 2001 un Atles dels
mamífers del delta del Llobregat (Prat de
Llobregat, Gavà, Viladecans i St. Boi) en el
qual, entre d’altres espècies, hi constava
l’existència de l’eriçó clar. Segons aquesta
publicació, l’eriçó clar ocupava antigament
una extensió deltaica més gran i actualment “ha quedat relegat a les pinedes de
Gavà-Viladecans i a alguns camps i bosquetons” a l’interior. “Segons sembla, l’autovia de Castelldefels actua com a barrera
i no ha permès la reconolització de la part
litoral del Delta”, apunta el text. Per altra
banda, l’atropellament d’exemplars en
l’extensa xarxa de camins i carreteres, juntament amb l’atac de gossos són algunes
de les causes de la paulatina regressió d’aquesta espècie del Delta.
El mètode de treball consistirà a capturar
els eriçons fent esperes nocturnes amb lots
a la zona més propícia coneguda per l’etapa anterior i, de seguida, se’ls instal·larà un
emissor a les punxes del dors, que no perjudica l’animal. Per l’experiència obtinguda, entre el quart i cinquè dia de seguiment per ràdio, els investigadors trauran
l’emissor i canviaran d’individu per aconseguir el màxim nombre de dades sobre el
seu comportament. Els resultats de la
investigació es publicaran en una memòria.
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S'imparteix a l'Escola Superior d'Agricultura
de l'11 de maig al 15 de juny
El Parc Agrari, amb el suport de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
i la Fundació Agroterritori, organitza un curs per la preservació,
la gestió i el desenvolupament d'espais agrícoles periurbans

vinculats amb l'ordenació del territori, el
planejament urbanístic i el paisatge dels
espais agraris periurbans. Finalment, hi
van assistir 35 alumnes.
El fil argumental d'aquest curs apunta
que els gestors del territori no poden ser
aliens a la legislació que els pot afectar, ja
que la seva actuació ha d'implicar mètodes i instruments d'intervenció adequats
al context pel qual treballen. És per això,
subratllen els seus organitzadors, que cal
que es dotin de recursos per a poder
afrontar millor els reptes que planegen els
espais agraris periurbans i de noves eines
per a una intervenció crítica en contextos
i situacions diverses.
El director del Parc Agrari del Baix
Llobregat, Josep Montasell, insisteix que
"sense sòl no hi ha activitat agrícola i no

XAVIER PÉREZ

Amb l'objectiu de divulgar el màxim l'agricultura periurbana i sensibilitzar sobre
la seva gestió, el Parc Agrari del Baix
Llobregat ha organitzat el curs gratuït de
formació continuada "Eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament
d'espais agrícoles periurbans". Les classes
s'han fet els dies 11, 18 i 25 de maig i 1,
8 i 15 de juny a l'Escola Superior
d'Agricultura (ESAB) del campus del Baix
Llobregat de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i han comptat amb la
col.laboració de la Fundació Agroterritori.
Adreçat, principalment, a tècnics dels
parcs agraris, dels ajuntaments i, en
general, de tècnics i gestors territorials,
així com estudiants de postgraus i màsters, aquest ambiciós curs de 25 hores
lectives comptà amb diferents experts

Un total de 35 alumnes procedents de diversos camps professionals han assistit al curs

és possible l'activitat econòmica que
generen els pagesos i pageses dels espais
agrícoles periurbans. La base territorial és
un element fonamental per poder desenvolupar-se l'activitat productiva".
Els ideòlegs d'aquest curs recorden
que, tot i que sembla un fet elemental,
"sovint s'oblida que la terra és un bé limitat i escàs que no es pot malmetre i, a
més a més, la terra planera, tradicionalment utilitzada pel conreu en els espais
periurbans, ha de competir amb els creixements urbans i amb els traçats d'infraestructures". D'ahí que aquest curs
vulgui analitzar la gestió dels espais
periurbans des de diferents punts de
vista.
La inauguració, l'11 de maig, va anar a
càrrec del gerent del Parc Agrari, Ramon
Terricabras i el director de l'ESAB, Daniel
López. El primer bloc, que tractava el planejament territorial i urbanístic, comptà
amb Valerià Paül, doctor en geografia i
investigador de l’Institut d’Estudis
Territorial de la Universitat Pompeu Fabra.
El segon mòdul, centrat en la legislació
i instruments paisagístics, va tenir dos
protagonistes: l'advocat Albert Cortina director de l'estudi Dtum i membre del
grup d'experts pel ministeri de Medi
Ambient per la implantació del conveni
europeu del Paisatge a l'Estat espanyol- i
l'ambientòleg Pere Sala, que també és
tècnic de l'Observatori del Paisatge de
Catalunya. Dins de l'apartat "Instruments
per a la gestió", el director del Parc Agrari
del Baix Llobregat, Josep Montasell, va
impartir una sessió de dues hores sobre
els instruments municipals necessaris per
a la gestió dels espais agraris periurbans.
El curs va finalitzar el 15 de juny amb la
participació de la professora de geografia
a la Universitat de Girona, Anna Roca,
que analitzà tant la llei d'arrendaments
rústics com els contractes globals d'explotació.
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Carxofades populars: un regal dels pagesos
del Baix Llobregat pels cinc sentits
Segueixen els tràmits per aconseguir el segell europeu de qualitat
d’Indicació Geogràfica Protegida

Les tradicionals carxofades populars que
cada any se celebren pels volts d’abril a
diferents municipis del Baix Llobregat són
un regal dels pagesos que les produeixen
pel gaudi dels cinc sentits del consumidors. L’aroma de quan es fan a la brasa o
cuites de mil maneres, el gust del seu cor
tendre, el tacte de quan es treuen les fulles
suaument, la visió de la festa gastronòmica i l’escoltar el xivarri dels participants és
tot un luxe sensorial.
A més a més, el consum de la carxofa
conreada al Parc Agrari del Baix Llobregat
i el seu entorn s’ha consolidat com un element identificatiu de molts municipis per
la seva tradició i qualitat. Representants de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i Sant
Boi de Llobregat, de les cooperatives agràries i d’altres productors d’aquests dos
municipis i de Viladecans es donen la mà a
l’hora de demanar el reconeixement europeu per a un dels productes més emblemàtics de la zona. Per això, l’any passat es
va constituir una associació que aglutinés i
representés cooperatives i pagesos per
obtenir la Indicació Geogràfica Protegida

La vuitena carxofada popular de Sant
Boi va ser un èxit
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La carxofa és una hortalissa molt versàtil a la cuina i que compta amb un bon nombre de
seguidors

(IGP), un segell europeu de qualitat, que
encara s’està tramitant.
Aquesta associació ha fet arribar la petició de la IGP al Departament d’Acció Rural
(DAR) de la Generalitat de Catalunya i després s’eleva al ministeri d’Agricultura i,
més tard, passarà a Brusel.les, on s’ha de
donar el vist-i-plau final.
Mentre les gestions avancen, Sant Boi
ha tornat a celebrar la seva carxofada
popular el diumenge 15 d’abril. Des del
seu origen l’any 2000 és tot un exemple
de com s’ha de reivindicar i donar a conèixer aquesta hortalissa saborosa i molt típica de la comarca. Aquesta festa gastronòmica de la primavera ja s’han consolidat
com un referent turístic del Baix Llobregat
i de l’àrea metropolitana. De fet, hi van
assistir més de 10.000 visitants i al dinar es
van preparar més de 2.000 menús i es van
cuinar uns 2.300 kilos de carxofes.
L’edició d’enguany ha ofert activitats per
satisfer a tots els públics a l’entorn de la
rambla de Rafael de Casanova i de la plaça
de l’Ajuntament de Sant Boi.

L’oferta culinària va començar amb un
aperitiu de carxofes al migdia, seguit del
concurs de menjadors d’aquesta hortalissa,
que cada any té seguidors més golafres.
Després del lliurament de premis, es va
celebrar la vuitena carxofada popular amb
un suggerent menú compost per botifarra,
carxofes a la brasa, carxofa amb formatge
fetta i vinagreta de balsamico i tallarines
amb carxofes al pesto genovès amb tomàquet. Tot regat amb un bon vi i aigua, un
gelat de postres i el ball de tarda amb el
grup l’Habana per tancar la festa dels cinc
sentits.
La carxofada popular d’El Prat de
Llobregat es va celebrar el 22 d’abril i va
aplegar dues mil persones, el doble que
l’any anterior, al parc del Fondo d’en Peixo.
De fet, l’expectació va ser tan gran que a
la una de la tarda ja s’havien esgotat els
tiquets
En total s’hi van cuinar 6.000 carxofes,
2.000 botifarres i 300 kg de mongetes. La
climatologia va acompanya la festa, amb
un sol esplèndid.
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Una guia gastronòmica europea
destaca la qualitat del pollastre raça Prat
El pollastre raça Prat, també conegut com
de pota blava, està preparat per conquerir
el paladar dels europeus. Si més no, això
suggereix la Guia de Productes de Qualitat
de l’Euroregió, un llibre gastronòmic presentat desembre passat a la Casa de París
(Maison de la Catalogne), a Barcelona i
que recull els millors productes agroalimentaris dels països de l’Euroregió.
Des del Parc Agrari del Baix Llobregat,
precisament, s’ajuda a la promoció d’aquesta raça des de diferents àmbits, tant en
l’edició d’un receptari com en la participació de fires del sector o en diferents campanyes. La darrera, ‘El pota blava a la carta’,
ha estat promoguda pel Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, el Parc Agrari i el
Consell Regulador del Pollastre i Capó de la
Raça Prat i compta amb la col laboració dels
Gremis d’Hostaleria
i Restauració de
la comarca.
Un total de
18 restauradors de la comarca, coneixedors
dels
matisos que
s’amaguen
darrera la carn
del pollastre
raça
Prat,
l’han cui-

Una deliciosa recepta que es pot trobar a "El pota blava a la carta"

nat, convertint-lo en l’estrella dels plats que
han inclòs en les seves cartes. El conjunt de
menús elaborats també s’han publicat en
un receptari il lustrat amb la presentació de
les menges, que s’ha tornat a editar.
En paral.lel, la Guia de Productes de
Qualitat de l’Euroregió, editada inicialment en francès, recopila els productes
alimentaris en tres llibrets diferents: un
tracta els productes amb Denominació
d’Origen Protegida (DOP) i Indicació
Geogràfica Protegida (IGP), un segon
parla dels vins amb DOP i, un tercer, de
begudes espirituoses. Està prevista la seva

edició ben aviat en català, castellà i
anglès.
D’entre les sis espècies avícoles destacades, només n’hi ha una originària de
l’Estat espanyol: el capó i el pollastre raça
Prat. La resta són aus de corral criades a
França. Els pollastres i capons pota blava
són alimentats amb un 80% de cereals
amb una duració de criança mínima de 90
dies i cada exemplar que es ven porta una
etiqueta numerada amb el segell europeu
de la IGP, que és el segell de qualitat atorgat per la Unió Europea; els aliments de
més qualitat del continent.

Sant Boi posa carxofa als vermuts de la Festa Major
Sant Boi aposta des de fa anys per promoure la carxofa com a producte típic de l'agricultura
local i com a referència simbòlica del municipi. Per primer cop, aquest maig, la carxofa també
ha arribat a la festa major. La ciutat ha presentat la Tapa de la Festa Major, un timbal de bacallà i carxofa creat especialment per a l'ocasió per l'equip de cuina del restaurant Moncho's.
Aquesta tapa s’ha pogut degustar entre el 19 i 20 de maig durant l'activitat anomenada
'Vermut a les places', una fórmula senzilla i atractiva per gaudir dels matins de festa major
amb la companyia d'un bon vermut i de bona música en directe. La tapa –que era gratuïta,
però obligada demanar-la amb una beguda- s’ha servit als establiments amb un distintiu
especial a l'aparador. Sant Boi vol,consolidar la carxofa com un dels referents de la tasca de
promoció turística i atracció de visitants que ha posat en marxa durant els últims anys gràcies
a la tradició agrícola del municipi -molt present en la històrica Fira de la Purísima- i a la gran
qualitat de les carxofes que es cultiven al Parc Agrari del Baix Llobregat.
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La producció ecològica arrela a una desena
d’explotacions del Baix Llobregat
Jaume Panyella treballa unes 3,5 hectàrees de cireres i préssecs a Torrelles

La producció ecològica, sense ús d’agroquímics ni pesticides, ja ha arrelat a una
desena d’explotacions agràries del Baix
Llobregat, moltes d’elles ubicades dins de
les 3.332 hectàrees que configuren el
Parc Agrari. Totes reben l’assessorament
tècnic de les Associacions de Defensa
Vegetal (ADV) d’Horta i Fruita, que tenen
la seu logística a la masia de Can Comas
a El Prat del Llobregat i compten amb el
segell del Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica (CCPAE), l’organisme
de la Generalitat que audita i certifica els
productes agroalimentaris ecològics de
casa nostra. De fet, aquest any hi ha
hagut vuit inscripcions a la producció
agrària ecològica amb una superfície d’unes 20 hectàrees de cirerers i de 3,5
d’horta. Entre d’altres parcel.les, n’hi ha
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que cultiven cirera i préssec a Torrelles de
Llobregat, Begues i Esparraguera, on
també es produeix pera biològica. La cirera repeteix a finques de Sant Climent de
Llobregat i La Beguda, on hi ha pagesos
que també treballen la pera. Hi ha tota
mena d’horta orgànica a Sant Vicenç dels
Horts i a Molins de Rei, i ja, amb el límit
de la comarca, però al Vallès Occidental,
els agricultors de Castellbisbal aposten
per fruiters variats i horta.
Una d’aquestes explotacions és la finca
de Cal Garbella, a Torrelles de Llobregat,
que gestiona Jaume Panyella. Fill i nét de
pagesos, Jaume és un jove agricultor a
temps parcial que ha decidit apostar fort
per l’agricultura ecològica als terrenys
que els seus parents havien conreat tota
la vida seguint el sistema de cultiu tradicional. “Teníem cirerers i una mica d’hort
per casa, però fa un
temps, els meus pares
van decidir eliminar
part dels cirerers i deixar més espai per presseguers i diversificar
una mica la producció
perquè no féiem prou
diners per viure. I, a
més a més, l’agricultura anava de capa caiguda”, detalla Panyella
posant la vista enrere.
En Jaume, com veia
que no podria mantenir-se econòmicament
amb l’ofici familiar, es
va fer bomber de la
Generalitat.
Però el cuc de ser
pagès continuava rosegant-li el seu esperit
arrelat a la terra. Fa
uns sis anys, Panyella i
d’altres productors del
Baix Llobregat van
Els pagesos Jaume Panyella i Anna Molner recollint préssec a
impulsar “fent molts
la seva finca
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esforços” l’ADV de fruita i, a partir d’aleshores, aquest jove i la seva dona Anna
Molner van començar a practicar l’agricultura integrada. Des d’un inici han
rebut l’assessorament dels quatre enginyers tècnics agrònoms que integren
l’ADV. Panyella es mostra satisfet del
canvi: “l’agricutura integrada ja va ser un
pas endavant, però com a mi sempre
m’havia agradat l’agricultura ecològica,
em vaig decidir a fer la reconversió i ara
mateix estic encantadíssim d’haver pres
aquesta decisió”.

A LA VALL DE CAN REYNAL
Sota el nom de “Cal Garbella. Agricultura
ecològica”, Jaume i Anna treballen unes
2,5 hectàrees de cireres i una altra de préssecs a la vall de Can Reynal de Torrelles. Fa
uns tres anys, van començar a vendre
aquests fruits a particulars de la comarca,
però després de fer una recerca per internet i descobrir que hi havia algunes cooperatives de consum ecològic van establir
contactes i va comprovar que era una sortida comercial factible. “Fa dos anys vaig
vendre una quarta part de la collita i vaig
fer més diners que no anant a vendre a
Mercabarna, com sempre havien fet els
meus pares amb l’agricultura tradicional”,
detalla somrient. “De fet, aquell va ser un
any nefast pels preus però jo vaig prendre
una decisió ferma: o en venc tota la producció que faig o plego. I, per sort, me la
vaig vendre tota entre les cooperatives i els
particulars”, recorda. Aquesta distribució
molt artesanal i personalitzada la fan al
Baix Llobregat, Barcelonès i Girona. En
Ferran Berenguer, membre molt actiu de
la cooperativa Germinal, se’n fa càrrec de
bona part de la comercialització. I amb un
altre agricultor de Sant Vicenç dels Horts,
Joan Llorenç, han començat a comercialitzar cistells de verdura orgànica porta a
porta aquesta primavera a Vallirana,
Barcelona, Sant Vicenç i Torrelles.
Tot i que la modalitat dels cistells és
recent, l’Anna està sorpresa de la bona

acceptació dels consumidors. “A més de
que tot és molt més saludable, els clients
valoren que el producte tingui gust i que
estigui acabat de collir. De fet, nosaltres
collim prèvia comanda; o sigui que el fruit
està al punt i ben fresc”. Tots dos productors tenen clar quin camí empresarial
volen empendre: “No volem fer una gran
empresa i abastir com més millor. Si ens
en surten els números, volem fer un
negoci local per poder controlar el producte. El que ens agradaria, especialment
en la producció ecològica, és que cada
cop hi haguessin més pagesos que ho
fessin, que es treballés en aquest petit
format i molt en contacte amb el client”,
raonen tots dos.
Els tècnics de l’ADV del Parc Agrari del
Baix Llobregat també es mostren molt
satisfets de l’aposta dels pagesos per la
producció biològica, tot i reconèixer que
cal fer un gran esforç, especialment en el
tractament de plagues i malalties. Andreu
Vila, tècnic de l’ADV de fruita i professor
associat de l’Escola d’Agricultura de
Barcelona (UPC), matisa que és un “tipus
d’agricultura on s’ha fet molt poca experimentació i on hi ha dèficit d’informació.
Per això estem sent pioners a la comarca”, destaca.
Tot i ser un gran defensor d’aquest sistema de cultiu, Vila creu que no s’ha de
ser exclusivista. “L’important és potenciar
l’agricultura en general. Que la gent se
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Anna Molner i Jaume Panyella reconeixen que enguany ha baixat la producció de cirera.

n’adoni de la importància de mantenir les
zones agràries a prop dels nostres pobles
i ciutats. Que es vegi que podem produir
amb molta qualitat i que poden tenir productes agroecològics: productes de qualitat i propers al lloc de consum”, argumenta.
Segons aquest tècnic, l’agricultura biològica, ara per ara, és “un sistema que
ens permet veure que es pot produir fruita i verdura de qualitat amb el màxim respecte pel nostre entorn. Amb el temps,
amb voluntat per part de tothom, espero

BAIXA PRODUCCIÓ DE CIRERA
Aquest estiu s’ha reduit la producció de cireres respecte l’any passat i els preus s’han apujat, ja que hi ha comarques on el kilo val
uns 10 euros. El pagès Jaume Panyella argumenta el per què de la
devallada a Torrelles, la seva zona. “Aquest any no hi ha gaires cireres
perquè a l’hivern no va fer les hores de fred que tocava i, a la primavera, quan l’arbre estava florit i havia de pol.linitzar, va ploure molts
dies i la for es va morir”. Segons el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat, el “descens mitjà de la producció se situa al voltant del 40 per cent respecte a la campanya anterior però els
preus es mantenen o es revaloritzen un 20% en algunes zones”. El DAR calcula que
la producció d’enguany serà de poc més de 8.000 tones de cirera arreu de
Catalunya, una xifra que significa un 37% per sota de 2005, que va ser de 12.875
tones, i un 40% menor que la de 2006 que es va situar en 13.428 tones. Mentre que
a la demarcació de Tarragona s’ha experimentat una reducció del 60%, a la de
Barcelona, només ha estat del 12%. En la finca de Cal Garbella també han notat la
devallada. “En un any normal, una persona collia 10 kilos per hora. Enguany, en una
hora vam collir sis kilos entre quatre persones”, detalla Panyella.

que no s’hagi de diferenciar entre un
tipus i altra d’agricultura i que poguem,
tots, alimentar-nos de fruites i verdures
sanes. Vila comparteix opinió amb el seu
company de l’ADV de fruita Borja Camí:
“els agricultors ecològics actuals són uns
pioners que, no contents amb el sistema
actual, estan intentant canviar les coses.
Estan sembrant un futur millor per les
generacions futures. Aquest sector que
ningú aposta avui, demà serà cabdal!!!”,
exclamen convençuts.

MÉS PROTECCIÓ AGRÀRIA
Torrelles de Llobregat no està integrada
dins del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, un ens gestor que dóna un
suport clar a l’activitat agrària i que abraça un triangle amb els vèrtex posats a El
Prat de Llobregat, Castelldefels i El Papiol.
Aquesta
situació
és,
segons
Panyella,“una autèntica llàstima perquè
cal protegir aquest espai agrari de la pressió urbanística i especuladora que s’està
vivint al Baix Llobregat. Amb l’excusa de
que l’agricultura no és rendible, en qualsevol moment pot arribar un constructor
i fer-nos-en fora”. Tot i la crítica, aquest
jove agricultor mira de ser optimista i
confia en les administracions.“El concepte de Parc Agrari em sembla perfecte perquè amb aquesta protecció els terrenys
agrícoles no acaben sent una via lliure on
es pot fer el que es vulgui. Jo seria encara més dràstic i l’ampliaria més cap a la
nostra zona”, suggereix.
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Les eleccions a cambres agràries consoliden
a la Unió de Pagesos com la força més votada
al Parc Agrari del Baix Llobregat
2007: juliol. Núm. 18
El Parc Agrari compta amb un cens electoral de 678 pagesos, dels quals un 75,2% van escollir el
sindicat UP als comicis del 25 de febrer
El sindicat Unió de Pagesos (UP) s’ha consolidat con l’organització professional agrària més representativa del conjunt de pagesos del Parc Agrari del Baix Llobregat, segons els resultats de les
eleccions a les Cambres Agràries que es van celebrar el passat 25
de febrer. Amb un cens de 678 pagesos i pageses, dels catorze
municipis que configuren l’àmbit del Parc Agrari, van votar un
total de 335 censats, el que representa un 49,41 per cent del
total. Els seus vots es distribueixen en un 75,22 per cent a la UP,
un 17,01 a JARC, un 3,88 per cent a ASAJA-AEALL i un 1,79 per
cent, a la nova organització agrària, URAPAC.
Mentre municipis com El Papiol, Santa Coloma de Cervelló o
Sant Joan Despí els percentatges de participació han estat supe-

riors als 88 per cent, a d’altres com Gavà o Viladecans aquest percentatge no ha arribat al 30 per cent. Tot i que el percentatge de
participants ha estat quasi divuit punts percentuals inferior a la
mitjana de Catalunya, el recolzament a la UP ha estat superior a
16 punts percentuals. En el municipi del Prat de Llobregat ha
guanyat JARC i en els municipis restants, el sindicat majoritari.
Els agricultors de la Unió de Pagesos, Ramon Figueres, - membre de la Comissió Executiva del Parc Agrari- i Martí Sucarrats membre del Consell Plenari del Parc Agrari- i el pagès de la JARC,
Josep Piñol, que també és membre del Consell Agrari del Parc
Agrari han entrat a formar part del plenari de la Cambra Agrària
de Barcelona.

Visites del semestre
12 i 15 de desembre

28 de febrer

Alumnes de l'escola de jardineria Rubió
i Tudurí coneixen la gestió del parc

Un grup de 140 avis de les Franqueses, Mataró
i Cornellà recorre la llera del riu i els camps

Estudiants de primer i segon curs de l’Escola de Jardineria
Rubió i Tudurí van visitar el Parc Agrari per conèixer el seu funcionament. Els alumnes van fer un recorregut amb autocar per
la zona agrícola del Prat, Sant Boi, Viladecans i Gavà.

Un grup de 140 avis de Les Franqueses del Vallès, Mataró i
Cornellà de Llobregat van participar en una excursió que forma
part del Cicle de Passejades de la Diputació de Barcelona orientades a la gent gran. Van recórrer la llera del riu Llobregat i van aprofitar per passejar i veure els camps i la feina dels pagesos.

29 d’abril de 2007

Una quinzena de excursionistes
de Molins de Rei visiten el Parc Agrari
Una quinzena de membres del Centre Excursionista de
Molins de Rei van fer una visita a l’entorn de la masia de
Can Comas. Després de conèixer la feina en defensa de la
pagesia que es fa al parc, van passejar pel camí de la Ribera
i el camí del Sorral, tots dos agrícoles i molt propers a la seu
central.

2 i 3 de maig de 2007

Visita d’una delegació francesa
del Consell General du Gard
Els 2 i 3 de maig, Can Comas va acollir la visita d’una delegació de tècnics del Conseil General du Gard i de la Cambra
Agrària d’aquesta zona del sud de França. Van conèixer la
gestió del territori que es fa des del Consorci.
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3 de maig de 2007

Els tècnics del Parc Agrari participen
a una conferència agrícola a França
Tres tècnics del Parc Agrari van assistir a la sessió de cloenda del
congrès “S’installer en agriculture”, organitzat pel Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole des Pyrénées
Orientales. Van ser-hi convidats per explicar l’experiència del Parc
Agrari i el van destacar com a exemple
d’àrea agrícola amb
una figura de protecció en l’àmbit de
la regió metropolitana de Barcelona. La
xerrada es va celebrar al Dôme de
Rivesaltes, al sud de
França.
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Visites del semestre

TELÈFONS ÚTILS:

13 de maig de 2007

Institucions, organitzacions i associacions

La Marxa Ciclista de CCOO acaba a Can Comas

• Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat - Masia de Can Comas:
933 788 190
• Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica
d’Acció Territorial: 934 022 400
• Consell Comarcal del Baix Llobregat:
936 852 400
• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Oficina comarcal de Sant Boi:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient
Oficina comarcal de Sant Boi - Agents rurals:
936 400 882 / 936 400 794
• Departament de Medi Ambient: 934 193 085
Agència de Residus: 935 673 300
Agència Catalana de l’Aigua: 935 672 800
• Unió de Pagesos de Catalunya
Oficina comarcal de Sant Boi: 936 525 700
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre:
933 011 636
• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya:
934 510 393
• Reial Canal de la Infanta: 933 180 036
• Canal de la Dreta del Llobregat: 936 358 267
• ADV Delta del Llobregat i ADV Baix Llobregat:
933 788 190
• ADV de Fruita del Baix Llobregat: 933 788 190
Entitats econòmiques
• MERCABARNA: 933 355 300
• Coop. del Prat de Llobregat:
933 790 057 / 933 790 151
(Mercabarna): 932 630 972
• Coop. Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat:
936 622 147
• Coop. Agrícola de Sant Joan Despí:
933 730 115
• Coop. Agrícola Horta-Viladecans:
932 620 358
• Coop. Agrícola de Viladecans: 936 580 194
• Coop. Agrícola de Sant Boi:
936 400 180 / 936 400 018
• Coop. Agrícola de Santa Coloma de Cervelló
(Mercabarna): 933 352 967
• Coop. Agrícola de Sant Vicenç dels Horts:
936 560 058
• Coop. Agrícola de Sant Feliu de Llobregat:
936 660 986
• Coop. Agrícola de Molins de Rei: 936 681 492
• Associació de Criadors de Raça Prat: 933 790 057
• Associació de Productors de fruita dolça
de producció integrada: 649 606 030

La quinzena edició de la Marxa Ciclista per la ribera del riu Llobregat, organitzada per CCOO
del Baix Llobregat i el Club COCOS, va finalitzar a la masia de Can Comas, per quart any
consecutiu. L’assistència a aquesta cursa va ser d’un miler de persones.

2 de juny de 2007

L’Ajuntament de Picanya coneix el Parc Agrari
Una delegació de tècnics i polítics de l’Ajuntament de Picanya (València), acompanyats per
un grup de pagesos del municipi, van visitar el Parc Agrari. L’objectiu era conèixer la gestió
i protecció d’aquest espai per aplicar el projecte a la comarca de l’Horta de València.

11 de juny de 2007

Visita d’una delegació de la Cambra Agrària d’Eslovenia
Una delegació de 25 persones de la Cambra Agrària d’Eslovènia va conèixer el Parc Agrari.
Acompanyats per la directora i el vicepresident de la cambra, van quedar molt satisfets per
les explicacions ofertes pels tècnics de Can Comas sobre la protecció de l’espai agrari.

17 de juny de 2007

Visita a l’Arborètum del Parc Agrari
Un centenar de persones van assistir a una visita a l'Arborètum del Parc Agrari del Baix Llobregat.
L'acte va estar organitzat pel Parc i pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

29 de juny de 2007

Un grup de catedràtics universitaris coneix el Parc Agrari
Un grup format per 16 catedràtics de Geografia de diferents universitats de l’Estat espanyol
i d’una Austràlia han volgut conèixer la feina de prop que es fa des de Can Comas en la
defensa i promoció de l’agricultura periurbana.

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

Segona edició del màster
Sistemes Agrícoles Periurbans
L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona,
del campus de la UPC a Castelldefels, acollirà el màster oficial Sistemes Agrícoles
Periurbans el curs 2007-08, uns estudis que
es van iniciar al curs passat. Aquest màster
pretén formar experts en la gestió d’empreses agroalimentàries capaces de rendibilitzar
la proximitat a grans mercats i també experts
en planificació i gestió econòmica, agrícola,
paisatgística i ambiental d’aquests espais.
Els sistemes agraris periurbans es caracteritzen per la pressió de la ciutat sobre el sòl i
per la proximitat de les seves empreses agràries a un gran nombre de consumidors. Una
bona part del terreny agrícola català es troba
en aquestes condicions i un dels exemples
més clars de l’àrea metropolitana de
Barcelona és el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Aquest màster té una
durada de dos cursos
acadèmics, que inclouen
quatre quadrimestres,
una estada en pràctiques
i un projecte final. Entre
d’altres
assignatures,
s’estudiarà el tractament
i ús d’aigües no convencionals, el mètode experimental en biologia
molecular i cel.lular, els
recursos fitogenètics, la
producció vegetal en sòl
periurbà o la gestió tècnica de les explotacions ramaderes periurbanes. Per més informació, es pot consultar:
http://mie.esab.upc.edu/apu
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Aquesta fruita ha estat conreada seguint
mètodes respectuosos amb el medi ambient...

i per això és tan bona

COLLIM AL PUNT
DE MADURACIÓ
Això ens dóna una fruita molt
dolça, amb el sabor de sempre.

RECORREM A LES TÈCNIQUES
MÉS INNOVADORES
Quan ens ajuden a millorar
la gestió, respectar el medi
ambient i oferir la fruita
de més bona qualitat.

RESPECTEM ELS INSECTES
BENEFICIOSOS
com sírfids, marietes
i crisopes, que ens
ajuden a mantenir
controlades
les plagues.

UTILITZEM TRAMPES PER
CAPTURAR ELS INSECTES
ABANS QUE MALMETIN
LA FRUITA
Antigament s’havia fet
amb la mosca de la
fruita i ara, de nou,
ho recuperem amb la
tècnica millorada.
TENIM ESPECIAL CURA DE L’ENTORN
ON VIUEN ELS ARBRES
Perquè l’arbre no viu aïllat del terra, de
l’aire, dels marges i la vegetació; i és en
un entorn equilibrat i sa on l’arbre
dóna la millor fruita.

La tranquil.litat
de les coses ben fetes
Parc Agrari
del Baix Llobregat
www.diba.es/parcsn/parcagrari

www.fruitsdelbaix.cat

