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Llobregat reunit el dia 17 de gener de 2008. 



 
 
 
I. MARC I EIXOS D’ACTUACIONS 2008-2009 
 
 
Aquest Pla d’actuacions 2008-2009 correspon a la concreció, per a aquest període, 
de les diferents línies estratègiques, objectius i mesures definides al Pla de gestió i 
desenvolupament del Parc Agrari (PGD), aprovat definitivament pel Consell Plenari 
del Consorci del Parc Agrari el 5 de juny de 2002, i a l’aplicació de la normativa del 
Pla especial de preservació i millora del Parc Agrari, publicat al DOGC núm. 4216 de 
10 de setembre de 2004. 
 
L’objectiu general d’aquest Pla d’actuacions és el definit al PGD, en què es posa de 
manifest que el Consorci del Parc Agrari ha de «consolidar i desenvolupar la base 
territorial i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària, impulsant programes 
específics que permetin preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai 
agrari en el marc d’una agricultura sostenible integrada en el territori i en harmonia 
amb el medi natural». 
 
Aquest Pla de gestió es desenvolupa a partir del concepte «d’inversió en el 
territori», és a dir, posar de manifest de manera clara la voluntat d’impulsar 
actuacions encaminades a obtenir uns rendiments que van més enllà del que podria 
suposar aportar uns ajuts per preservar el territori. Invertir comporta aconseguir un 
rèdits que en el cas que ens ocupa es concreten en l’obtenció d’un resultat que faci 
compatible conservar els valors  propis del Parc Agrari com són els recursos 
naturals, els valors ecològics i els valors culturals, amb desenvolupar, a la vegada, 
les funcions ambientals, socials i, en especial, les econòmiques que permetin 
consolidar l’activitat agrària productiva i, per tant, la presència de professionals 
com són els pagesos i les pageses que conreen la terra. 
 
Aquesta inversió al Parc Agrari per al període 2008–2009 es fonamenta en cinc 
eixos que es desenvolupen en programes i actuacions concrets. Aquest eixos són: 
 

1. Millora de la competitivitat de les empreses agràries per tal 
d’incrementar les rendes dels pagesos i pageses des del respecte al medi, 
l’optimització de recursos i l’oferta, a la societat, de productes agraris de 
qualitat.  

 
2. Consolidació territorial i sostenibilitat, que ofereixi estabilitat a les 

explotacions agràries a partir de la consideració de l’espai agrari com a 
agroecosistema i de plans territorials integrals encaminats a l’ordenació i la 
gestió territorials i ambientals. 

 
3. Foment de l’estat del benestar dels pagesos i pageses, a partir de la 

seguretat i estabilitat que ofereix la millora del seu entorn personal i la seva 
formació. 

 
4. Millora de la gestió amb responsabilitat i capacitat de donar resposta a les 

necessitats del Parc Agrari a partir del coneixement i dels recursos que 
ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 

 
5. Participació i cooperació com a mètode de treball fonamentat en la 

sensibilitat i receptivitat vers la preservació i desenvolupament de l’activitat 
agrària dels ens consorciats, disposats a relacionar-se, coordinar-se i 
coresponsabilitzar-se en la consecució de l’objectiu general del Parc Agrari, 
anteriorment indicat. 



 
Aquests 5 eixos es concreten en 16 programes. Per a cada programa hi ha una fitxa  
que, a més d’una diagnosi succinta de la situació, inclou els objectius a assolir, les 
activitats a realitzar i els indicadors de seguiment del compliment del programa, 
així com l’impacte transversals vers altres programes del Pla d’actuacions i la 
concordança o relació del programa amb el Pla de gestió i desenvolupament del 
Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 
Per la seva transcendència, del conjunt de programes cal destacar-ne dos: 
 

• Programa PARC ACTIU: en què, a més del foment de la 
comercialització, s’inclou el suport a «iniciatives empresarials per a 
la comercialització». 

 
• Programa PARC ENDREÇAT: en especial pel que fa als «plans 

d’intervencions territorials integrals», en què s’inclouen l’ordenació 
d’hortets, la recuperació de camps abandonats i els agropol. També 
destaca tot el que té com a referència el Pla especial de protecció i 
millora com són les ordenances, la redacció dels Plans rectors de 
desenvolupament (PRD) i la revisió puntual del Pla especial. 

 
 
 
 



 

II. PROGRAMES I ACTUACIONS  
 
 

EIX 1: MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 
Programa 
1/1 PARC INNOVA: recerca i innovació 
 Convenis per a la recerca, assessorament i col·laboració 
 • Convenis amb l’ESAB-UPC  

• Convenis amb l’IRTA 
• Conveni amb la Fundació Miquel Agustí 

 Suport a les accions experimentals innovadores amb les ADV i altres entitats 
 Celebració de jornades tècniques i conferències 
 Divulgació de resultats 
1/2 PARC ACTIU: promoció econòmica 
 Foment de la comercialització 
 • Campanyes «Els Sabors de l’Horta», «El Pota Blava a la Carta», «Arriba 

el temps de...» 
• Impuls i suport a la marca Producte FRESC del Parc Agrari i Productes 

de la terra 
• Accions de millora de parades als mercats locals i a la nau G de 

Mercabarna 
• Web “L’agrobotiga del Parc Agrari” i altres iniciatives de xarxes socials 

web 2.0 
 Iniciatives associatives empresarials en la comercialització 
 Estudis de comercialització i màrqueting 
 Promoció en les fires locals i fires especialitzades 
 Cooperació transfronterera.  
 • Grup de treball i cooperació Parc Agrari – Jardin de Perpignan 
1/3 PARC ACULL: foment de l’ocupació 
 Programa rural d’acollida i integració de la Fundació Pagesos Solidaris 
1/4 PARC QUALITAT: foment de la producció de qualitat 
 Producció de qualitat 
 • Producció integrada 

• Producció ecològica 
• Rejoveniment de les plantacions de fruiters i seguiment de l’arrencada 

de camps de fruiters abandonats 
 Distintius de qualitat 
 • IGP Carxofa Prat (UE) 

• IGP Pollastre i Capò del Prat (UE) 
• Marca Producte FRESC del Parc Agrari (Parc Agrari) 

 Productes amb valor afegit 
 • Quarta i cinquena gamma 
 
 

EIX 2: CONSOLIDACIÓ TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT 
Programa 
2/1 PARC CAMINA: xarxa de camins 
 Manteniment i millora de la xarxa de camins i adaptació a les característiques 

de la seva especialització  
 Elaboració d’un GIS sobre la xarxa de camins 
2/2 PARC AQUA: control i gestió dels recursos hídrics 
 Control de les aigües superficials i subterrànies. 
 Gestió hidràulica i dels recursos 
 • Incidir en les estratègies territorials de distribució de recursos hídrics i 



reutilització de les EDAR 
• Optimització del sistema  de gestió de la xarxa de corredores del delta 

occidental del riu Llobregat 
• Canonada d’impulsió de l’efluent de l’EDAR de la Murtra des de  

l’av. Bertran Güell/Camí Ral fins a la Pluvial 5 
• Millora de la gestió de la xarxa de reg del Canal de la Dreta mitjançant 

sistemes de control informatitzat 
• Implementació del reg a pressió al munic ipi del Papiol 
• Implementació i gestió del SIGAT-Aigua 
• Establiment d’un codi de bones pràctiques d’utilització de l’aigua de 

reg 
 Millora i arranjament de la xarxa de reg i drenatge 
 • Aplicació de tècniques ecològiques de contenció dels marges de terra 

dels canals i desguassos 
2/3 PARC ECO: conservació i gestió de recursos naturals 
 Establiment d’un marc de col·laboració amb els consorcis de gestió dels espais 

naturals i fluvials 
 Actuacions ambientals 
 • Estanyats de Cal Roc 

• Manteniment i gestió de marges i vores com a reservori de fauna 
auxiliar 

• Definició i seguiment de paràmetres de qualitat ambiental 
• Impuls del programa de radioseguiment de l’eriç ó clar 

 Conservació i millora dels recursos genètics. 
 • Manteniment de l’Arborètum de Can Comas 

• Selecció i millora genètica de la carxofa blanca Prat 
• Incorporació a la Fundació Miquel Agustí (ESAB-UPC/Aj. Sabadell) 

 Divulgació del concepte agroecosistema o ecosistema agrari 
2/4 PARC LANDSCAPE: millora del paisatge 
 Constitució de l’Observatori del Paisatge del Parc Agrari 
 Foment de les bones pràctiques al paisatge del Parc Agrari 
 • Incorporació d’actuacions paisatgístiques en el projectes de les xarxes 

de camins i de reg i drenatge 
• Redacció i divulgació de la Carta del Paisatge del Parc Agrari 
• Redacció i divulgació de fitxes de bones pràctiques agrícoles i/o 

paisatgístiques del Parc Agrari 
2/5 PARC ENDREÇAT: cada cosa al seu lloc 
 Control i gestió urbanística i agroambiental 
 • Disciplina urbanística. Informes preceptius 

• Ordenances del Parc Agrari 
• Plans rectors de desenvolupament 
• Revisió puntual del Pla especial de protecció i millora 

 Recollida de residus i neteja abocaments 
 • Pla de neteja d’abocaments. 

• Foment de l’ús de l’agrodeixellaria de la Cooperativa Santboiana 
(Plàstics, olis, envasos fitosanitaris, etc.) 

 Plans d’intervenció territorial integral 
 • Ordenació d’hortets 

• Reparcel·lacions 
• Gestió de sòl públic 
• Agropols 

 Cens i recuperació de camps abandonats pel conreu 
 Pla de gestió del fons de terres de conreu (sòl públic i sòl privat) 
 
 
 



 
EIX 3: FOMENT DEL BENESTAR 

Programa 
3/1 PARC HABITAT: patrimoni arquitectònic i subministraments bàsics 
 Millora i conservació del patrimoni arquitectònic i habitatge 
 • Actualització i ampliació de l’inventari d’edificació tradicional per poder-

lo tramitar com a catàleg 
• Suport a la rehabilitació de masies i altres edificacions d’interès 

 Subministrament d’aigua potable als habitatges 
3/2 PARC SEGUR: seguretat per al sector agrari 
 Seguretat Rural 
 • Servei de guarderia rural 

• Millora i col·locació de tanques en camins 
• Senyalització general del Parc Agrari 

 Salut i seguretat laboral.  
 • Col·laboració amb la Fundació Lluís Nomen per a la preservació i 

seguretat al camp (Unió de Pagesos) 
3/3 PARC FORMA: formació 
 Formació per al sector agrari 
 • Jornades 

• Cursos 
 Formació per a tècnics i estudiants 
 • Cursos específics 

• Formació continuada (Pla de formació de Diba) 
• Assistència a jornades 

 Formació per a càrrecs electes 
 • Jornades informatives-formatives 
 
 

EIX 4: MILLORA DE LA GESTIÓ 
Programa 
4/1 PARC 24@: SIG i informatització 
 Sistema d’informació agroterritorial 
 • SIGAT (SIG del Parc Agrari) 
 Informatització del sector agrari 
 • Programa Hespérides (programa de gestió d’explotacions agràries) 
4/2 PARC COMUNICA: donar a conèixer el Parc 
 Comunicació, divulgació i imatge 
 • Publicacions en paper (tríptics, revista Noticies del Parc, llibres, etc.) 

• Publicacions digitals (Agenda del Parc, etc.) 
• Senyalització d’itineraris i llocs d’interès 
• Mitjans de comunicació (Newslletter Xarxa Parcs, premsa, ràdio, etc.) 
• Manteniment del web del Parc Agrari- Diba; Parc Agrari-CC 
• Visites i accions especialitzades 

 Atenció al visitants 
 • Pla d’ús públic  

• Exposició permanent a Can Comas 
• Exposicions temporals a Can Comas. 

 Estudis 
 
 

EIX 5: PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
Programa 
5/1 PARC PARTICIPA: participació del sector agrari i xarxes periurbanes 
 Consell Agrari 
 Xarxes de cooperació  



 • Xarxes europees (Purple, Fedenatur, Terres en Ville, Arc Llatí, etc.) 
• Programes europeus (Life, Interreg, etc.) 
• Altres parcs agraris, rurals, naturals o similars 

5/2 PARC COOPERA: cooperació amb administracions, sector i institucions 
 Cooperació tècnica amb els ens consorciats 
 • Convenis amb els ajuntaments 

• Comissió tècnica municipal 
• Consells agraris municipals 
• Altres (suport tècnic ajuntaments, Consell Comarcal, Diba, DAR, etc.) 

 Cooperació amb actors territorials sectorials 
 • Cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre 

• Agrupacions de defensa vegetal (ADV) 
• Comunitats de Regants 
• Oficina comarcal del DAR 

 Cooperació amb altres entitats i consorcis del delta 
 • Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del 

Llobregat. 
• Consorci per a la recuperació i conservació del riu Llobregat. 
• Altres 

 Cooperació amb les escoles, instituts i universitats 
 • Programa pedagògic «L’ecosistema agrari» 

• Col·laboració amb el màster oficial de Sistemes Agrícoles Periurbans de 
l’ESAB-UPC 

• Altres 
 
 
 
 



 
 
III. FITXES DELS PROGRAMES  
 
 
Eix 1 Codi 
Millora de la competitivitat 1/1 
Programa 

PARC INNOVA: recerca i innovació 
 

Diagnòstic de la situació 
Les empreses agràries del Parc Agrari han de continuar innovant per aconseguir un 
nivell de competitivitat adequat a les necessitats actuals, tant en l’àmbit de la 
producció, oferint qualitat, com en el de la gestió empresarial, donant resposta a la 
demanda de presentacions, gustos i serveis del consumidor quan compra 
productes agraris. 
 
Objectius 

a) Millorar la transferència tecnològica cap el sector agrari 
b) Establir convenis amb universitats i centres de recerca i experimentació per 

desenvolupar recerca i assessorament tècnic específic  
c) Fomentar programes d’experimentació específica 
 

Activitats 
1. Convenis per a la recerca, assessorament i col·laboració 

• ESAB-UPC: per a la realització de recerques encaminades a la 
selecció i millora d’espècies vegetals agrícoles i l’obtenció de valo r 
afegit als productes 

• IRTA: per a la divulgació i difusió de resultats i avenços tecnològic s 
aplicables a l’àmbit del Parc Agrari 

• Fundació Miquel Agustí 
2. Suport a les accions experimentals innovadores amb les ADV i altres 

entitats 
3. Celebració de jornades tècniques i conferències 
4. Divulgació de resultats 
 

Seguiment 
Indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Convenis específics signats 
• Assaigs realitzats 
• Estudis tècnics duts a terme  
• Jornades tècniques celebrades 
• Articles i/o fulletons divulgatius dels resultats publicats 

 
Impacte transversal 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Qualitat, Parc Coopera 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
2.1.3 / 2.1.4 /  
 
 
 



 
Eix 1 Codi 
Millora de la competitivitat 1/2 
Programa 

PARC ACTIU: promoció econòmica 
Diagnòstic de la situació 
La comercialització de les produccions és l’objectiu final dels pagesos i les pageses 
i el mitjà per obtenir unes rendes que facin possible la viabilitat de la seva 
empresa agrària. En col·laboració amb el sector, cal impulsar accions d’abast 
col·lectiu que ajudin el propi sector a obtenir aquestes rendes. De la viabilitat de 
les empreses agràries en depèn, en bona part, el futur del Parc Agrari. 
 
Objectius 

a) Foment de l’esperit emprenedor del sector agrari i la promoció econòmica 
b) Impuls a l’execució d’accions de promoció econòmica 
c) Suport a la cooperació i associacionisme empresarial en l’àmbit de la 

comercialització de les produccions agràries 
 
Activitats 

1. Foment de la comercialització 
• Impuls a campanyes gastronòmiques específiques com «Els Sabors 

de l’Horta», «El Pota Blava a la Carta», «Arriba el temps de...», etc. 
• Impuls i suport a les marques Producte FRESC del Parc Agrari i 

Productes de la Terra 
• Suport a accions de millora i arranjament de parades de mercats 

locals i a la nau G de Mercabarna 
• Web “L’Agrobotiga del Parc Agrari” i altres iniciatives de xarxes 

socials web 2.0 
2. Iniciatives associatives empresarials per a la comercialització 
3. Estudis sobre comercialització i màrqueting 
4. Promoció en les fires locals i fires especialitzades 
5. Cooperació transfronterera 

• Grup de treball i cooperació Parc Agrari – Jardin de Perpignan 
 

Seguiment 
Indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Pagesos autoritzats a utilitzar les marques 
• Restaurants adherits a les campanyes gastronòmiques 
• Visites realitzades a la pàgina web 
• Intercanvis comercials transfronterers 
 

Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Innova, Parc Qualitat, Parc Aqua 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
2.3.1 / 2.3.2 / 2.3.3 / 
 



 
Eix 1 Codi 
Millora de la competitivitat 1/3 
Programa 

PARC ACULL: foment de l’ocupació 
Diagnòstic de la situació 
L’agricultura del Parc Agrari és una agricultura primerenca i intensiva i, per tant, 
necessita mà d’obra, especialment durant el període primavera - estiu. Els pagesos 
tenen certa dificultat en la contractació de treballadors temporers que cal resoldre. 
 
Objectius 

a) Aconseguir que les empreses agrícoles puguin disposar de treballadors 
temporers 

 
Activitats 

1. Donar suport al Programa Rural d’Acollida i Integració de la Fundació 
Pagesos Solidaris de la Unió de Pagesos 

 
Seguiment 
L’indicador d’aquesta actuació és: 

• Treballadors temporers contractats 
 

Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Coopera 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
------ 
 



 
Eix 1 Codi 
Millora de la competitivitat 1/4 
Programa 

PARC QUALITAT: foment de la producció de qualitat 
 

Diagnòstic de la situació 
Les exigències del consumidor per la qualitat organolèptica dels productes agraris 
són cada vegada més grans, com també les de tipus sanitari, tant pel consumidor 
com pel propi productor. En la comercialització de les produccions agràries és un 
factor fonamental la qualitat, entesa com la minimització de l’ús de pesticides, la 
racionalització de l’ús d’adobs i la utilització de bones pràctiques agronòmiques, 
encaminades a obtenir un producte que, a més de ser sanitàriament correcte, 
tingui una qualitat organolèptica apreciada pel consumidor. 
 
Objectius 

a) Fomentar aquells sistemes de producció respectuosos amb el medi 
b) Impulsar la utilització de marques distintives de qualitat 
c) Fomentar la recerca de valor afegit a les produccions agràries 

 
Activitats 

1. Producció de qualitat 
• Suport a la producció integrada 
• Suport a la producció ecològica 
• Rejoveniment de les plantacions de fruiters i seguiment de 

l’arrencada de camps de fruiters abandonats 
2. Distintius de qualitat 

• IGP Carxofa Prat (UE) 
• IGP Pollastre i Capó del Prat (UE) 
• Distintiu Producte FRESC del Parc Agrari (Parc Agrari) 

3. Productes amb valor afegit 
• Quarta i cinquena gamma 

 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Superfície dedicada al conreu de producció integrada 
• Superfície dedicada al conreu de producció ecològica 
• Superfície de fruiterars rejovenits 
• Superfície de camps de fruiterars abandonats arrancats 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Eco, Parc Segur 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.3 /  
 
 
 



 
Eix 2 Codi 
Consolidació territorial i sostenibilitat 2/1 
Programa 

PARC CAMINA: xarxa de camins 
 

Diagnòstic de la situació 
La xarxa de camins juntament amb la xarxa de reg i drenatge constitueixen els 
elements estructurals del territori del Parc Agrari. El Parc Agrari té una molt 
extensa xarxa de camins que en molts casos resultat afectada per les obres de les 
grans infraestructures i que cal millorar, arranjar i fins i tot redefinir. 
 
Objectius 

a) Mantenir i millorar de la xarxa de camins segons la seva especialització 
b) Impulsar la signatura de convenis i acords de coresponsabilitat econòmica 

en les actuacions de manteniment i millora de camins 
 

Activitats 
1. Manteniment i millorar de la xarxa de camins i adaptació a les 

característiques de la seva especialització 
2. Elaboració d’un GIS sobre la xarxa de camins 
 

Seguiment 
L’indicador d’aquesta actuació és: 

• Metres lineals de camí millorat i arranjat 
• Convenis signats amb ajuntaments 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Landscape; Parc Endreçat, Parc Segur 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
1.1/ 
 



 
 
Eix 2 Codi 
Consolidació territorial i sostenibilitat 2/2 
Programa 

PARC AQUA: control i gestió dels recursos hídrics 
Diagnòstic de la situació 
L’aigua, conjuntament amb el sòl, és un recurs fonamental al Parc Agrari, un 
recurs sobre el qual intervenen un gran nombre d’agents (ACA, comunitat 
d’usuaris, comunitats de regants, mancomunitat de municipis, etc.). Això dificulta 
moltes vegades la visió del conjunt i, per tant, fer-ne una gestió comuna i 
coherent. La utilització d’aigua regenerada per al reg dels conreus planteja nous 
escenaris. La necessitat de recuperar un recurs escàs pot topar amb normatives de 
qualitat alimentària que en dificultin o en delimitin l’ús. 
 
Objectius 

a) Control de la qualitat i la gestió dels recursos disponibles i de les xarxes de 
distribució i drenatge, així com millora de seva eficiència i eficàcia 

 
Activitats 

1. Control de les aigües superficials i subterrànies 
2. Gestió hidràulica i dels recursos 

• Incidència en les estratègies territorials de distribució de recursos 
hìdrics i de reutilització de les EDAR. 

• Optimització del sistema  de gestió de la xarxa de corredores del 
delta occidental del Llobregat 

• Canonada d’impulsió de l’efluent de l’EDAR de la Murtra des de l’av. 
Bertran Güell/Camí Ral fins a la Pluvial 5. 

• Gestió de la xarxa de reg del Canal de la Dreta mitjançant sistemes 
de control informatitzat 

• Implementació del reg a pressió en el municipi de El Papiol 
• Implementació i gestió del SIGAT-Aigua 
• Establiment d’un codi de bones pràctiques d’utilització de l’aigua de 

reg 
3. Millora i arranjament de la xarxa de reg i drenatge. 

• Aplicació de tècniques ecològiques de contenció dels marges de terra 
dels canals i desguassos 

 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Projectes executats 
• Millora dels paràmetres de control de la qualitat de l’aigua 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Qualitat  
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
1.2 / 1.3/ 
 



 
Eix 2 Codi 
Consolidació territorial i sostenibilitat 2/3 
Programa 

PARC ECO: conservació i gestió dels recursos naturals 
Diagnòstic de la situació 
El conjunt del delta i vall baixa, tot i les dificultats que les nombroses 
infraestructures existents i el creixement urbà generen, constitueix un territori 
amb valors ecològics importants En actuar de connector entre el riu Llobregat i els 
espais naturals, el Parc Agrari té una funció ambiental indubtable, a més de la 
funció econòmica ja comentada. Aquesta funció ambiental aporta també qualitat a 
l’activitat agrària. És important fomentar la visió del Parc Agrari com un conjunt 
que esdevé un ecosistema agrari en què, en conseqüència, no hi ha cap actuació 
individual que no tingui cap repercussió sobre el conjunt. 
 
Objectius 

a) Promoure actuacions ambiental i de seguiment de la qualitat ambiental 
b) Contribuir en la conservació i millora dels recursos genètics 
c) Divulgar el concepte agroecosistema 
 

Activitats 
1. Establir un marc de col·laboració amb els consorcis de gestió d’espais 

naturals i fluvia ls 
2. Actuacions ambientals 

• Estanyats de Cal Roc 
• Manteniment i gestió de marges i vores com a reservori de fauna 

auxiliar. 
• Definició i seguiment de paràmetres de qualitat ambiental 
• Impuls del programa de ràdioseguiment de l’eriçó clar 

3. Conservació i millora dels recursos genètics. 
• Manteniment de l’Arborètum de Can Comas 
• Selecció i millora genètica de la carxofa blanca Prat 
• Incorporació a la Fundació Miquel Agustí (ESAB-UPC/Aj. Sabadell) 

4. Divulgació del concepte agroecosistema o ecosistema agrari 
 
 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Nombre de paràmetres de qualitat ambientals 
• Millora de qualitat ambiental 
• Actuacions realitzades 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Qualitat 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
4.1 / 4.3.4 /  
 



 
Eix 2 Codi 
Consolidació territorial i sostenibilitat 2/4 
Programa 

PARC LANDSCAPE: millora del paisatge 
Diagnòstic de la situació 
El paisatge és també un recurs del Parc  Agrari i un valor cultural, resultat de 
l’activitat humana que s’hi desenvolupa i reflex de les relacions econòmiques, 
socials i polítiques que en un territori com el del Parc Agrari han tingut i tenen lloc. 
Aquesta activitat humana de transformació del paisatge agrícola es constant, no 
tant per la mateixa activitat agrícola, que també, sinó sobretot per les nombroses 
actuacions derivades de les infraestructures que el travessen, pels creixements 
urbans i, molt important, per les conseqüències que se’n deriven (esmicolament 
territorial, camps abandonats, infraestructures agràries modificades i moltes 
vegades mal resoltes, etc.). 
 
Objectius 

a) Crear una base de dades fotogràfica sobre l’evolució del paisatge agrícola 
b) Ordenar espais «de ningú» amb actuacions paisatgístiques que millorin 

l’entorn i no degradin l’espai agrari 
c) Fomentar les bones pràctiques al paisatge del Parc Agrari 
d) Millorar la percepció paisatgística del Parc Agrari 
 

Activitats 
2. Constituir l’Observatori del Paisatge del Parc Agrari 
3. Fomentar les bones pràctiques en el paisatge del Parc Agrari 

• Incorporar actuacions paisatgístiques en el projectes de les xarxes 
de camins i de reg i drenatge 

• Redactar i divulgar la Carta del Paisatge del Parc Agrari 
• Redactar i divulgar fitxes de bones pràctiques agrícoles i/o 

paisatgístiques del Parc Agrari 
 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Redacció i aprovació de la Carta del Paisatge del Parc Agrari 
• Redacció i divulgació de les fitxes de bones pràctiques agrícoles i 

paisatgístiques 
 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Eco, Parc Endreçat. 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
4.2.1 / 5.1.1 / 
 



 
Eix 2 Codi 
Consolidació territorial i sostenibilitat 2/5 
Programa 

PARC ENDREÇAT: cada cosa al seu lloc 
Diagnòstic de la situació 
La manca històrica de disciplina urbanística d’alguns municipis i l’execució dels 
projectes del Pla delta han generat problemes de desordre, d’esmicolament 
territorial, d’aparició d’hortets precaris, d’abocaments, etc. Si bé endreçar no és 
gestionar, és cert que un territori endreçat fa de millor gestionar, a la vegada que 
li dóna qualitat paisatgística i evita, a més, problemes a la pròpia activitat agrícola. 
 
Endreçar ha de comportar poder dur a terme accions territorials integrals i poder 
constituir un fons de terres que és gestioni des del Consorci per  al conreu. 
Aquestes terres procedirien de la recuperació de camps abandonats i restes de 
finques expropiades. 
 
Objectius 

a) Aconseguir un territori net de residus 
b) Dur a terme actuacions territorials integrals 
c) Recuperar, per al conreu, camps abandonats 
d) Fer complir la disciplina urbanística i agroambiental 
e) Gestionar el sòl del fons de terres 

 
Activitats 

1. Contro l i gestió urbanística i agroambiental 
• Disciplina urbanística. Informes preceptius 
• Ordenances del Parc Agrari 
• Plans rectors de desenvolupament (PRD) 
• Revisió puntual del Pla especial de protecció i millora 

2. Recollida de residus i neteja d’abocaments. 
• Pla de neteja d’abocaments. 
• Fomentar l’ús de l’agrodeixalleria de la Cooperativa Santboiana 

(plàstics, olis, envasos fitosanitaris, etc.) 
3. Plans d’intervenció territorial integral 

• Ordenació d’hortets 
• Reparcel·lacions 
• Gestió de sòl públic  
• Agropols 

4. Cens i recuperació per al conreu de camps abandonats  
5. Pla de gestió del fons de terres de conreu (sòl públic i sòl privat) 

 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Superfície de camps abandonats recuperats 
• Temps tardat entre la petició i l’emissió dels informes preceptius 
• Superfície de terres gestionades 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Eco, Parc Lanscape 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
3.1.3 / 3.2.1 / 3.3.2 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.3.2 / 4.3.3 / 4.3.4 /  
 



 
Eix 3 Codi 
Foment del benestar 3/1 
Programa 

PARC HABITAT: patrimoni arquitectònic i subministres bàsics 
Diagnòstic de la situació 
En l’àmbit del Parc Agrari hi ha un nombre important de masies que configuren un 
patrimoni arquitectònic important que es troba documentat a l’Inventari 
d’edificació tradicional corresponent a la documentació del Pla especial de protecció 
i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tot i que algunes d’aquestes han estat 
rehabilitades darrerament, encara n’hi ha moltes que ho necessitarien. Alhora, 
totes elles es troben mancades d’aigua potable de la xarxa, a pesar de la relativa 
proximitat als nuclis urbans. 
 
Objectius 

a) Fomentar la millora i conservació del patrimoni arquitectònic  
b) Possibilitar el subministrament d’aigua potable a les masies que ho desitgin 

Activitats 
1. Millora i conservació del patrimoni arquitectònic i habitatge 

• Actualització i ampliació de l’Inventari d’edificació tradicional per 
poder tramitar-lo com a catàleg 

• Suport a la rehabilitació de masies i altres edificacions d’interès 
2. Subministrament d’aigua potable als habitatges 
 

Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Habitatges amb subministrament d’aigua potable 
• Intervencions en masies 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Landscape, Parc Endreçat, Parc Segur 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
4.3.5 /  
 



 
Eix 3 Codi 
Foment del benestar 3/2 
Programa 

PARC SEGUR: seguretat per al sector agrari 
Diagnòstic de la situació 
La seguretat integral de les persones i dels seus béns és fonamental en tot espai 
obert i més en els espais periurbans. El Servei de Vigilància del Parc va ser el 
primer servei demanat pel sector agrari del Parc i el més valorat a llarg dels anys. 
El desplegament del Mossos d’Esquadra al conjunt dels municipis del Baix 
Llobregat aportarà una novetat a partir del començament de 2008 i reforçarà les 
actuacions del guardes rurals del Parc Agrari. 
 
Dins d’aquest àmbit de la seguretat de les persones cal incloure tot el que fa 
referència a la salut i la seguretat laboral, dos aspectes que cal incorporar en 
l’àmbit del sector agrari. 
 
Objectius 

a) Impulsar l’eficiència i l’eficàcia de la seguretat rural 
b) Fomentar la salut i seguretat laboral 

 
Activitats 

1. Seguretat rural 
• Servei de Guarderia Rural 
• Millora i col·locació de tanques als camps 
• Senyalització 

2. Salut i seguretat laboral 
• Col·laboració amb la Fundació Lluís Nomen per a la prevenció i 

seguretat al camp (Unió de Pagesos) 
 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Metres de tanques col·locades 
• Nombre d’actuacions del Servei de Guarderia Rural 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Acull, Parc Coopera 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
1.4 /  
 



 
Eix 3 Codi 
Foment del benestar 3/3 
Programa 

PARC FORMA: formació continuada 
Diagnòstic de la situació 
La formació continuada té una transcendència cabdal als àmbits professionals i 
personals, ja que millora el coneixement, les competències i les aptituds personals 
relacionades amb les necessitats que pugui generar el treball.  
 
Objectius 

a) Facilitar eines per al desenvolupament de les competències qualitatives i les 
tècniques necessàries per atendre les activitats i funcions que realitzen 

 
Activitats 

1. Formació pel sector agrari 
• Jornades 
• Cursos 

2. Formació per tècnics i estudiants 
• Cursos específics 
• Formació continuada (Pla de formació Diba) 
• Assistència a jornades 

3. Formació per a càrrecs electes 
• Jornades informatives-formatives  

 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Nombre de persones assistent a cursos 
 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Informa’t, Parc Coopera 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
------ 
 



 
 
Eix 4 Codi 
Millora de la gestió 4/1 
Programa 

PARC 24@: SIG i informatització 
Diagnòstic de la situació 
El coneixement i la informació són fonamentals en qualsevol activitat econòmica o 
social actual. Al sector agrari, als factors de producció tradicionals de terra, capital 
i treball, cal afegir-hi coneixement, que ha esdevingut el quart factor de producció. 
Aquesta realitat, juntament amb la necessitat d’incorporar-se al món de la 
informació mitjançant les tecnologies de la informació i la gestió, la simbolitzem 
amb Parc Agrari 24@; és a dir, sòl de valor agrari (clau 24 al PGM), però gestionat 
incorporant noves tecnologies (@, que, a més, és el símbol d’una mesura agrària) 
 
Objectius 

a) Impulsar la utilització de les tecnologies digitals a partir d’aplicacions 
específiques 

Activitats 
1. Sistema d’informació agroterritorial 

• SIGAT (SIG del Parc Agrari) 
2. Informatització del sector agrari 

• Programa Hespérides (programa de gestió d’explotacions agràries) 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Nombre usuaris programa Hespèrides 
• Programes SIGAT acabats 
 

Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Qualitat, Parc Camina, Parc 
Aqua, Parc Endreçat 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
------ 
 



 
Eix 4 Codi 
Millora de la gestió 4/2 
Programa 

PARC COMUNICA: donar a conèixer el Parc Agrari 
Diagnòstic de la situació 
 
El Parc Agrari està esdevenint un referent d’una manera de preservar, 
desenvolupar i gestionar un espai agrari periurbà. Les nombroses visites al Parc 
que hi ha durant l’any (tant de persones del món polític, tècnic i universitari com 
del propi sector agrari) i les invitacions a conferències, jornades i seminaris per 
explicar què és el Parc Agrari posen de manifest l’interès per conèixer el que s’està 
fent. 
 
Ser un referent suposa, per un costat, un compromís intern a fer les coses el millor 
possible més enllà de les pròpies exigències del sector agrari i dels ens consorciats, 
saber explicar-ho amb coherència i donar a conèixer el fet que l’acció que s’està 
duent a terme no respon a un simple «fer coses» o «intentar endreçar un 
territori», sinó a un projecte de consolidació territorial que possibiliti la continuació 
amb futur d’una activitat agrària de llarga tradició. 
 
Alhora, cal consolidar el coneixement de l’agroecosistema que constitueix el Parc 
Agrari mitjançant estudis específics de la seva flora, fauna i gea, així com d’altres 
àmbits com l’econòmic i el social. 
 
Objectius 

a) Impulsar la política de comunicació, divulgació i imatge 
b) Gestionar l’ús social ordenat i atenció als visitants 
c) Fomentar el coneixement de l’agroecosistema del Parc Agrari 
 

Activitats 
1. Comunicació, divulgació i imatge 

• Publicacions en paper (tríptics, revista Noticies del Parc Agrari, 
llibres, etc.) 

• Publicacions digitals (Agenda del Parc Agrari, etc.) 
• Senyalització del Parc (senyalització general, itineraris, etc.) 
• Mitjans de comunicació (newsletter Xarxa de Parcs, premsa, ràdio, 

etc.) 
• Manteniment del web Parc Agrari- Diba; Parc Agrari- CC 
• Visites i accions especialitzades 

2. Atenció al visitant 
• Pla d’ús públic  
• Exposició permanent a Can Comas 
• Exposicions temporals a Can Comas 

3. Estudis 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Edicions de revistes Noticies del Parc Agrari 
• Edicions de l’Agenda del Parc Agrari 
• Visitants a les exposicions. 
• Itineraris senyalitzats 

Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Forma, Parc Coopera 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
5.1.2 / 5.2 / 
 



 
Eix 5 Codi 
Participació i cooperació 5/1 
Programa 

PARC PARTICIPA: participació i xarxes europees 
Diagnòstic de la situació 
Més enllà de la participació de les administracions i la Unió de Pagesos en les 
comissions executives i plens, segon regulen els Estatuts del Consorci, la xarxa de 
cooperació entre els membres del Consorci es complementa i enriqueix amb les 
aportacions de les organitzacions i persones que, per la seva relació amb el sector 
agrari i/o pels seus coneixements, poden fer aportacions d’interès per a una 
correcta gestió del Parc Agrari. Aquestes aportacions es canalitzen, especialment, 
en la participació en el Consell Agrari. 
 
La xarxa de cooperació també s’enriqueix, i es fa necessària, amb la incorporació 
de l’intercanvi, el diàleg i la relació permanents amb xarxes i institucions 
associatives a l’àmbit local, nacional i internacional, que comparteixen models i 
inquietuds per a la preservació dels espais periurbans i el desenvolupament de 
l’activitat agrària que en ells es realitza, per tal de poder intercanviar experiències i 
elaborar propostes i projectes comuns. 
 
Objectius 

a) Impulsar el Consell Agrari com a òrgan de consulta i participació 
b) Establir vincles de cooperació amb institucions i entitats associatives, 

públiques o privades, que tinguin objectius comuns 
 
Activitats 

1. Consell Agrari 
2. Xarxes de cooperació 

• Xarxes europees (Purple, Fedenatur, Terres en Ville, Arc Llatí, etc.) 
• Programes Europeus (Life, Interreg, etc.) 
• Altres parcs agraris, rurals, naturals o similars 

 
Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Consells Agraris realitzats 
• Intercanvis amb xarxes 

 
Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Coopera 
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
----- 
 



 
Eix 5 Codi 
Participació i cooperació 5/2 
Programa 

PARC COOPERA: cooperació entre administracions, sector i institucions 
Diagnòstic de la situació 
 
La participació col·lectiva de les administracions, juntament amb la Unió de 
Pagesos, en la presa de decisions del Consorci i en la gestió del Parc Agrari ha de 
reforçar-se amb contactes bilaterals entre el Consorci i cada una de les entitats 
que en forma part per tractar temes específics i obrir canals de col·laboració i 
participació que facin possible tenir una «xarxa de cooperació». 
 
La xarxa de cooperació és una manera de relacionar-se, coordinar-se i 
corresponsabilitzar-se entre els membres del Consorci, resultat de la voluntat de 
solucionar problemes i donar respostes a les necessitats col·lectives d’un projecte 
comú com és el Parc Agrari, respostes basades en la concurrència d’interessos i/o 
competències, en la necessitat creixent d’un funcionament eficient i en la 
coordinació i corresponsabilitat en l’acció. 
 
Aquesta voluntat d’obrir canals de col·laboració ha d’anar més enllà dels propis 
membres del Consorci i s’ha d’obrir a altres entitats i consorcis que intervenen en 
l’àmbit del Parc Agrari, així com amb a les escoles que volen que els seus alumnes 
coneguin el seu entorn proper 
 
Objectius 

a) Fomentar la cooperació tècnica amb els ens consorciats 
b) Impulsar la cooperació amb altres actors territorials sectorials 

 
Activitats 

1. Cooperació tècnica als ens consorciats 
• Convenis amb els ajuntaments 
• Comissió tècnica municipal 
• Consells agraris municipals 
• Altres (suport tècnic CC, Diba, DAR, etc.) 

2. Cooperació amb actors sectorials 
• Cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre 
• Agrupacions de defensa vegetal (ADV) 
• Comunitats de regants 
• Oficina Comarcal del DAR 
• Altres 

3. Cooperació amb altres entitats i consorcis del delta 
• Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del De lta 

del Llobregat. 
• Consorci per a la recuperació i conservació del riu Llobregat 
• Altres 

4. Cooperació amb les escoles, instituts i universitats 
• Programa pedagògic «L’ecosistema agrari» 
• Col·laboració amb el màster oficial de Sistemes Agrícoles Periurbans 

de l’ESAB- UPC 
• Altres 

Seguiment 
Els indicadors d’aquestes actuacions són: 

• Convenis amb els ajuntaments 
• Actuacions de cooperació amb ADV i cooperatives 
• Col·laboracions amb el DAR 

 



Impacte sobre accions transversals 
Té impacte sobre els programes: Parc Actiu, Parc Acull, Parc Qualitat, Parc Camina, 
Parc Aqua, Parc Endreçat  
 
Relació amb el Pla de gestió i desenvolupament 
---- 
 


