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1.INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball és un estudi de l’agricultura en el terme de Sant Cugat del Vallès,  i més 

concretament de la biodiversitat agrícola, tant en els camps de conreu com en els 

horts dins de la ciutat o horts urbans; del lligam entre agricultura ecològica i 

biodiversitat. 

Els temes ambientals sempre m’han interessat i l’agricultura  és una activitat de la que 

vaig sentir parlar molt a l’institut. La problemàtica actual dels transgènics, la 

biodiversitat i l’agricultura ecològica em motivaven molt i volia explorar-los més a fons. 

La biodiversitat agrícola o agrobiodiversitat es refereix a les espècies i varietats 

cultivades, a la varietat de gens  que les codifiquen  i a la varietat d’hàbitats agrícoles  

que es  donen en una zona. La biodiversitat està en declivi  arreu del món, ja que 

s’estan deixant de cultivar  les varietats locals  tradicionals en substituir-les  per híbrids  

i transgènics, no ben adaptats a les condicions locals a la vegada que  s’estan perdent 

els hàbitats agrícoles de qualitat. 

El gran valor de la biodiversitat resulta inqüestionable, tant per a l’espècie humana 

com per l’estabilitat i el funcionament dels ecosistemes. Per exemple, permet 

controlar les plagues i proporciona seguretat alimentària tant per l’home com per 

altres espècies. 

L’agricultura ecològica ha estat objecte d’una estricta certificació a través de lleis i 

normatives en la majoria dels països desenvolupats per tal d’identificar-la i distingir-la 

de l’agricultura convencional.  

En general, l’agricultura ecològica suposa l’ús d’algunes tècniques per gestionar els 

camps de conreu que tenen en compte aspectes variats com: l’associació de cultius, ús 

d’una elevada diversitat de plantes i animals, ús de productes no contaminants del 

medi, en lloc dels productes fertilitzants i pesticides químics típics de l’agricultura 

convencional i intensiva. Aquestes tècniques agrícoles ecològiques comporten una més 

gran estabilitat i sostenibilitat dels ecosistemes agraris. També, algunes de les 

tècniques de l’agricultura ecològica semblen estar molt relacionades amb la 



~ 7 ~ 
 

conservació de la biodiversitat en les àrees agrícoles i amb els beneficis que d’aquesta 

se’n deriven, per exemple en quant a tancament dels cicles de la matèria, augment 

d’animals pol·linitzadors, control de plagues, seguretat en l’alimentació humana… 

Un dels meus objectius era fer un anàlisi sobre l’agricultura de la ciutat on visc però 

centrat en la biodiversitat, localitzar els camps de conreu i situar-los en mapes hauria 

de ser el meu primer treball i va ser així com vaig  prendre contacte amb les tècniques 

dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) que permeten superposar diferents mapes 

d’un territori per tal de combinar la informació de la zona i poder elaborar un pla de 

gestió d’aquest. 

Els resultats del treball aporten dades inèdites sobre la situació actual de la 

biodiversitat cultivada a Sant Cugat  tant pel que fa als hàbitats en que creix aquesta  

diversitat cultivada com al número d’espècies i varietats que es cultiven en l’actualitat. 

També suposen la creació d’un mapa de biodiversitat cultivada que permet conèixer la 

seva distribució espacial i els llocs on es concentra. Totes aquestes dades es poden 

utilitzar com a base per a la gestió ecològica del territori, serveixen per alertar dels 

riscos en quant a Biodiversitat i de les oportunitats per conservar-la i potenciar-la.  

També s’aporta una escala de valoració de la gestió ecològica dels camps de conreu 

que podria utilitzar-se per a la creació d’un mapa de gestió ecològica de camps de 

cultiu. 

L’interès que en un principi tenia d’estudiar l’abast de l’agricultura ecològica i els 

cultius transgènics a Sant Cugat es va anar definint posteriorment a partir de les 

converses amb el tutor (Albert Garriga), i les primeres entrevistes a persones erudites 

que es van fer a principis d’estiu. Una de les entrevistes que més em va impressionar 

va ser la que vaig fer a en Josep Maria Montserrat, actual director del Jardí Botànic de 

Barcelona. Va ser la primera vegada que vaig sentir a parlar de la conservació in-situ 

dels cultius. Així, finalment el present treball s’ha centrat en aspectes més aviat lligats 

a la biodiversitat agrícola i la seva relació amb l’agricultura; així com l’estat del sector 

agrari actual al terme de Sant Cugat. 
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2.MARC TEÒRIC 

 

2.1 La biodiversitat 

La paraula Biodiversitat es va utilitzar per primera vegada per Edward O. Wilson, l’any 

1986, durant el primer fòrum de diversitat biològica organitzat per el National 

Research Council of America (NRC) i prové del terme diversitat biològica. Wilson va 

definir la diversitat biològica com el conjunt d’organismes que habiten una regió, i les 

relacions que s’estableixen entre ells i el medi que els envolta (Javier Diéguez et al. 

2011).  

Definicions 

Avui en dia, però, el terme s’ha popularitzat i ha adquirit moltes definicions diferents.  

Algunes de les definicions més utilitzades són les següents: 

“Biodiversitat és la varietat de tots els tipus i formes de vida, des dels 

gens fins a les espècies a través d’una amplia escala d’ecosistemes” 

(Gaston, 1996). 

La definició de Gaston és una definició bàsica que sintetitza de manera clara gran part 

del significat de la paraula.  

“Biodiversitat és la variabilitat d’organismes vius de qualsevol origen, 

inclosos entre d’altres, tots els ecosistemes terrestres, marins y d’altres 

ecosistemes aquàtics, i els complexos ecològics dels que formen part; 

comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels 

ecosistemes” (Conveni de les Nacions Unides sobre Conservació y Ús 

Sostenible de la Diversitat ecològica, 1992).  

La definició de les Nacions Unides es pot considerar com la definició políticament 

oficial i unifica moltes altres definicions de manera bastant precisa.  

Així doncs, la biodiversitat o diversitat biològica (utilitzarem els dos termes per a 

referir-nos al mateix concepte definit abans) es pot entendre com la diversitat de la 

vida en totes les seves formes i es pot expressar de moltes maneres diferents. Existeix 
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una divisió que distingeix entre els tres blocs bàsics que constitueixen la diversitat 

biològica: (i) la diversitat genètica; (ii) la diversitat d’organismes o espècies; i (iii) la 

diversitat ecològica o dels ecosistemes ( Gaston, 1996).  

 La diversitat genètica: comprèn tots els diferents components de la codificació 

genètica present en els organismes (com ara els nucleòtids,  els gens o els 

cromosomes), i la variació en la composició genètica entre els individus i les 

poblacions d’una mateixa espècie (Gaston, 1996). Cada espècie conté una gran 

quantitat d’informació genètica, des dels bacteris que tenen uns 1000 gens, fins a 

alguns animals i plantes que tenen més de 400.000 gens. Però la quantitat 

d’informació genètica en els organismes representatius de les espècies constitueix 

només una part del total de la diversitat biològica al nostre planeta. Cal tenir en 

compte tota la varietat d’informació genètica present en els individus d’aquestes 

espècies, ja que, apart d’alguns casos de partenogènesi i de reproducció asexual, 

cap individu comparteix idèntica informació genètica a un altre (Selander, 1976).  

 La diversitat d’espècies o d’organismes: inclou la jerarquia taxonòmica i els seus 

components, des dels individus cap a les espècies, els generes, etc. (Gaston, 1996). 

Actualment hi ha més de 1.9 milions d’espècies catalogades (EOL, 2012) encara que 

algunes estimacions indiquen que hi podria haver fins a 30 milions; només insectes 

(Erwin, 1983). El nombre augmenta quan parlem de subespècies, varietats i/o 

races. La diversitat d’espècies ha estat el tipus de diversitat més estudiada degut a 

que la seva unitat d’estudi és relativament fàcil de delimitar i identificar. 

 

 La diversitat dels ecosistemes: inclou les diferències ecològiques des de 

poblacions, passant pels nínxols i els hàbitats, fins als biomes (Gaston, 1996). 

 

Encara que es presenten per separat, els tres blocs de la diversitat biològica estan 

força relacionats, i uns complementen als altres. Per exemple, es pot estudiar la 

diversitat d’espècies en una zona, però entre aquestes espècies i els seus individus 

també hi ha una diversitat d’informació genètica i el paper que juguen aquestes 

espècies en l’ecosistema afectarà també la diversitat ecosistèmica.  
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Situació actual de la biodiversitat 

Fins fa dos segles, els ecosistemes terrestres i marins es trobaven en un període 

d’augment de la biodiversitat però actualment ens trobem amb un període de 

retrocés, marcat per una gran pèrdua de la biodiversitat global. Aquest fet no és 

atzarós sinó que es dóna per una sèrie de causes.  

La causa principal és la pèrdua i fragmentació dels hàbitats: Un dels factors 

determinants per que es doni més biodiversitat és la superfície. Generalment, com 

més gran i menys fragmentats siguin els diferents hàbitats, més biodiversitat 

s’albergarà; primer, perquè hi haurà més riquesa d’espècies i segon perquè en aquests 

hàbitats es podran establir relacions més complexes entre les diferents espècies. A 

més, quan més hàbitats diferents hi hagi en una regió, es donarà una varietat major de 

relacions entre els seus individus i les seves poblacions.  

Contràriament, es perdrà biodiversitat quan disminueixi la superfície i/o la diversitat 

d’hàbitats ja que molts hàbitats presenten condicions ambientals diferents que 

condicionen i contribueixen a la varietat genètica. Aquesta pèrdua de la superfície 

d’hàbitats “naturals” es deguda principalment a l’acció dels humans i es concentra 

sobretot en l’últim parell de segles. Així, els hàbitats arreu del món s’han fragmentat i 

s’han reduït degut sobretot a la seva reconversió en terrenys agrícoles o urbans i a 

l’activitat agrícola (figura 2.1), encara que en són responsables la construcció 

d’autopistes i l’explotació massiva dels seus recursos primers (tala de boscos, 

Figura 2.1. Impacte de les activitats humanes en els elements que formen part de la 

biodiversitat. (Font: Long. G. 2007) 
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construcció de preses, mines, etc.). Un exemple molt conegut és el bosc de 

l’Amazones, on la tala massiva dels boscos tropicals està fragmentant i reduint 

l’extensió d’un dels ecosistemes més rics de la terra en quant a biodiversitat.   

Altres causes que provoquen la pèrdua de la biodiversitat són el canvi climàtic, la 

contaminació dels hàbitats i la introducció d’espècies exòtiques; tots ells també 

conseqüència directa de l’acció de l’home (Wilson, 1988).  

Estudi de la biodiversitat: la riquesa i l’abundància. 

Es planteja un problema a l’hora d’estudiar i quantificar la biodiversitat degut a la 

complexitat i l’extensió d’aquesta. Una de les maneres més utilitzades per provar de 

quantificar la diversitat biològica es basa en prendre l’espècie com unitat bàsica 

d’estudi.  Això es degut a que l’estudi de la riquesa d’espècies no és una mesura gaire 

complexa (les espècies estan generalment força ben diferenciades i són relativament 

fàcils de distingir). El motiu principal, però, es basa en que l’espècie engloba quasi bé 

tots els aspectes definitoris de la biodiversitat; ja que quantes més espècies hi hagi, 

més varietat genètica hi haurà, generalment es donaran més hàbitats diferents i 

s’establiran relacions entre les espècies més complexes i variades (Gastón, 1996).  

Per quantificar la biodiversitat s’utilitzen els índexs de diversitat. Els més utilitzats són 

els que mesuren la riquesa d’espècies, com ara l’índex de Simpson i l’índex de 

Shannon.  

 

     2.2 Agrobiodiversitat 
 
En el cas de l’agricultura, utilitzarem els termes ‘diversitat agrícola’, ‘agrobiodiversitat’ 

o ‘agrodiversitat’ indistintament per referir-nos a la biodiversitat en els conreus 

agrícoles, encara que el concepte d’agrodiversitat té un significat que va més enllà del 

que s’ha esmentat anteriorment respecte a la biodiversitat en si. Així, a part de la 

diversitat biològica dels ecosistemes agraris com ara la diversitat d’espècies i varietats 

conreades (la biodiversitat planificada) o la varietat d’espècies silvestres i 

microorganismes (la biodiversitat associada), ens trobem amb un tipus de diversitat 

més aviat sociocultural com ara la varietat de tècniques de conreu o la varietat de  
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coneixements culturals ja que s’ha de tenir en consideració que els hàbitats agrícoles 

són antropogènics (origen i manteniment lligat a l’activitat humana). 

 

 La definició oficial de biodiversitat agrícola diu:  

 

“La varietat d’animals, plantes i microorganismes que s’utilitzen de 

manera directa o indirecta en l’agricultura, incloent els cultius, la 

ramaderia, la silvicultura i la pesca. Comprèn la diversitat de recursos 

genètics (varietats, llavors) i espècies utilitzades per l’alimentació (tant 

humana com animal), la industria tèxtil, els combustibles i la industria 

farmacèutica. També inclou la diversitat d’espècies salvatges que donen 

suport a la producció agrícola (microorganismes del sòl, depredadors i 

pol·linitzadors), i altres espècies de l’entorn més ampli que suporten als 

ecosistemes agraris (agrícoles, forestals, pastorals i aquàtics) com també 

la diversitat dels ecosistemes agrícoles.”   

(FAO, 1999) 

 

Els coneixements i la cultura locals també poden ser considerats part de la diversitat 

agrícola, degut a que són ecosistemes transformats i gestionats per l’home (L. A. 

Thrupp, 1998). És important fixar-se que diu “diversitat de recursos genètics (varietats, 

llavors)” ja que apareixerà més endavant en l’apartat de “El paper de les varietats 

locals i tradicionals en l’agrobiodiversitat” (pàgina 8). 

 

Situació actual de l’agrobiodiversitat 
 
Al llarg dels segles, l’home amb la seva l’activitat agrícola ha creat i conservat una gran 

varietat d’hàbitats seminaturals. Aquests hàbitats, normalment agrícoles, han 

esdevingut avui en dia una reserva important per a la biodiversitat. Això es deu a que, 

encara que els hàbitats agrícoles presenten una disminució de la biodiversitat respecte 

a la d’un hàbitat natural, en l’actualitat constitueixen una gran part del territori. Per 

exemple, a Catalunya, en el 2009, el 51% de la superfície corresponia a explotacions 

agrícoles, encara que aquesta superfície esdevé menor quan s’exclouen els marges, els 
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camins o els terrenys sense conrear i només es té en compte la superfície agrària 

conreada, la qual, al 2009 representava un 26% del territori català (IDESCAT, 2009).  

 

En el darrer segle, la diversitat agrícola ha començat a viure un període de declivi a 

nivell mundial, no només per la pèrdua de superfície dels hàbitats seminaturals sinó 

també per la pèrdua de diversitat biològica de les espècies i varietats conreades 

(factors ecològics) i  per la pèrdua de les tècniques de conreu i coneixements 

tradicionals (factors socioculturals). 

Així, encara que al món es consumeixen aliments procedents d’unes 7000 espècies de 

plantes, només 103 d’aquestes ja constitueixen el 90% del consum global, i el 60% de 

les calories i proteïnes d’origen vegetal provenen de només tres espècies: el blat de 

moro, el blat i l’arròs. (L. A. Thrupp, 1998). A més també s’ha reduït el nombre de 

varietats d’aquestes espècies. Per exemple, a Bangladesh, amb la introducció de les 

varietats d’alt rendiment d’arròs es va perdre més de 7000 varietats d’arròs 

tradicionals (M. G. Hussain, 1994). Aquest no es tracta d’un cas aïllat, també s’han 

donat casos semblants a l’Índia i a les Filipines (V. Shiva, 1991). A Catalunya també ha 

disminuït el nombre d’espècies i varietats cultivades com ja ho indiquen diverses 

organitzacions i fundacions (Esporus, Fundació Miquel Agustí, som el que sembrem, 

etc.).  

 

Les causes d’aquestes pèrdues en l’agrobiodiversitat global són variades. Començant al 

segle XX, aquest declivi va accelerar a mesura que s’anava incrementant la demanda 

de productes agroalimentaris per una població en augment i que es donava una major 

competència envers als recursos naturals.  

Entre les principals causes de la pèrdua de l’agrobiodiversitat tenim: la ràpida expansió 

de l’agricultura industrial de la “revolució verda” incloent els conreus intensius (amb ús 

de pesticides, fertilitzants i herbicides químics de síntesi), els monocultius, l’ús dels 

OMG’s (organismes modificats genèticament), i la globalització del mercat dels 

productes agrícoles, que inclou l’abast de les patents industrials en el mercat de llavors 

i que afavoreix la competitivitat de les grans extensions de monocultius sobre els 

sistemes agrícoles tradicionals.  
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En els últims anys, però, la causa principal per a la pèrdua de l’agrodiversitat i en 

específic, de la diversitat genètica dels cultius ha estat el desplaçament i la substitució 

de les varietats locals tradicionals per varietats exòtiques i/o millorades, com ja ho 

indiquen la majoria de països. (FAO, 1999a) 

 

El paper de les varietats locals i tradicionals en l’agrobiodiversitat  
 
S’utilitza el terme varietat local per a referir-se a aquelles varietats vegetals que es 

troben vinculades a un marc geogràfic concret i que s’han cultivat durant una o més 

generacions (més de 30 anys). Aquestes varietats són, per tant, varietats adaptades a 

les condicions ambientals d’aquest marc geogràfic i constitueixen un valor important 

en la diversitat genètica agrària que no es troba en les noves varietats (exòtiques o 

millorades) ja que normalment les varietats millorades no estan tant adaptades a les 

condicions ambientals i no tenen tanta varietat genètica. 

 

En canvi, les varietats locals normalment són fruit de la selecció dels pagesos al llarg 

dels anys i per tant s’han seleccionat, per una banda, a partir dels coneixements 

culturals que acompanyen el procés agrícola, i per l’altre, a causa de la selecció natural 

que exerceix l’hàbitat local sobre les espècies i varietats. Això fa que estiguin molt més 

adaptades al medi de la zona i per tant, que siguin més resistents a les condicions 

locals ( clima i plagues). 

   

En quant a la conservació d’aquestes varietats, 

normalment es pot fer in-situ (cultivant la varietat 

cada any en els camps de conreu) o ex-situ (preservant 

les llavors en bancs de llavors). Encara que els bancs 

de llavors són útils per a la conservació a curt termini, 

la millor opció és conservant les varietats a través del 

seu ús, ja que així es manté la riquesa genètica de la 

varietat. 

 

 

Figures 2.2 i 2.3 Banc de llavors 

Jardí Botànic de Barcelona 2012 
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Beneficis de l’agrobiodiversitat   

L’agrobiodiversitat presenta una sèrie de beneficis tant pel pagès com per l’agro-

ecosistema agrari. Segons la FAO, la diversitat agrícola ajuda a: 

 Augmentar la productivitat, la seguretat alimentària i el rendiment econòmic 

 Reduir la pressió de l’agricultura en àrees fràgils, boscos i espècies en perill 

d’extinció.  

 Fer els agroecosistemes més estables i més sostenibles. 

 Contribuir al control de les plagues 

 Conservar el sòl i augmentar la seva fertilització 

 Reduir la dependència en els ‘inputs’ externs  

 Reduir els riscos per a individus i països  

(FAO, 1999a) 

Per ara, el conjunt de tècniques agràries que més potencia la preservació de 

l’agrobiodiversitat és l’agricultura ecològica; on, entre altres coses, es fomenta 

l’associació i rotació de cultius com a mètode per minimitzar l’efecte de les plagues. 

Consisteix en l’alternança de diferents espècies i varietats en un mateix camp de 

conreu en contraposició als monocultius convencionals on només es planta una sola 

espècie i varietat en un mateix camp. L’agricultura ecològica també fomenta l’ús de les 

varietats locals i tradicionals com a 

forma de conservació in-situ.  

 

2.3 L’agricultura ecològica 

 
L’agricultura ecològica, també 

anomenada orgànica o biològica, és 

una variant de la agricultura que es 

basa en la explotació sostenible dels 

ecosistemes agrícoles. Segons les definicions oficials de la Unió Europea, l’estat 

espanyol i l’organisme regulador i certificador català (CCPAE), l’agricultura ecològica és 

un sistema de producció agrícola lliure d’organismes modificats genèticament (OMG’s) 

Figura 2.4. Biodiversitat d’hortalisses en associació a Can 

Montmany, Sant Cugat 2012 
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que no utilitza productes químics de síntesi com fertilitzants, plaguicides o herbicides. 

Els seus objectius i principis busquen minimitzar l’impacte humà en el medi ambient, 

mantenir o millorar la fertilitat del sòl i proporcionar aliments que mantinguin totes les 

seves propietats naturals. Altres objectius secundaris són la preservació de la 

biodiversitat i millorar el desenvolupament de les zones rurals. 

Així, la legislació catalana és basa en aquests conceptes per definir uns requisits 

imprescindibles que permeten fer la distinció entre l’agricultura convencional i 

l’agricultura ecològica (CCPAE, 2012). Aquests són: 

 Absència de productes químics de síntesi: Aquest és el principi bàsic sobre el qual 

es basa l’agricultura ecològica actual. Tota explotació ecològica ha d’acceptar la 

prohibició de l’ús d’aquest tipus de productes considerats perillosos per al medi 

ambient. Només es podran fer servir fertilitzants o productes fitosanitaris 

(herbicides i pesticides) que tinguin certificat ecològic i en casos extrems. Així, és 

preferible tractar les plagues amb procediments mecànics o manuals. 

 Rotació plurianual i ús d’adobs en verd: Cal fer una rotació de conreus cada any 

alternant espècies de famílies diferents per tal de no exhaurir els nutrients del sòl i 

millorar la fertilitat del sòl. A l’hora d’adobar els camps durant el guaret, s’han de 

plantar espècies que al créixer absorbeixin els nutrients i evitin la seva  pèrdua. 

Aquestes plantes seran triturades i reincorporades al sòl per tal d’adobar-lo. Si es 

tracta de lleguminoses (plantes fixadores de nitrogen), al triturar-les s’aportarà 

nitrogen al sòl procedent de l’atmosfera. 

 Absència de transgènics: L’agricultura ecològica no permet l’ús i comercialització 

d’organismes modificats genèticament i per tant els productes amb certificat del 

CCPAE són lliures de OMG’s. 

 Llavors i planter d’origen ecològic: Encara que el CCPAE promou l’ús de llavors i 

planter de varietats ecològiques, locals i tradicionals, degut a la dificultat per 

trobar-ne, es permet en alguns casos l’ús de varietats convencionals (híbrides). 
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3.OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

 

Els objectius que van guiar la recerca estan relacionats amb la biodiversitat cultivada al 

terme de Sant Cugat i són els següents:  

 Determinar l’extensió dels camps de conreu al terme de Sant Cugat i la seva 

proporció respecte a l’àrea total del terme.  

 Determinar la extensió relativa dels diferents tipus de coberta dels camps de 

conreu (herbacis, hortalisses, conreat, erm) i dels diferents mètodes de conreu 

(ecològic, no-ecològic i la incidència dels transgènics).  

 Elaborar un mapa de diversitat de conreus i d’hàbitats agrícoles a Sant Cugat 

utilitzant tècniques digitals de sistemes d’informació geogràfica (SIG).  

 Fer un estudi de biodiversitat agrícola (proporcions d’espècies i varietats 

cultivades) en els camps de Sant Cugat, comparant els resultats entre els conreus 

ecològics i no-ecològics.  

 Veure quina és l’opinió general de la població sobre la conservació de la 

biodiversitat a través d’una enquesta. També veure la presència de l’agricultura en 

la ciutat mateixa (horts urbans i petits horts familiars en terrasses o jardins) com a 

part de l’agricultura a Sant Cugat.  

 

En aquest treball les hipòtesis plantejades al inici de la recerca són les següents: 

 L’agricultura a Sant Cugat representa un sector marginal i la seva extensió comprèn 

una petita part de la superfície del terme. Aquesta superfície agrícola està 

concentrada en unes poques zones agrícoles.  

 La majoria dels camps a Sant Cugat són gestionats de forma poc ecològica i els 

cultius són generalment de secà. 

 La majoria de les espècies cultivades es donen als camps de gestió ecològica, on 

també es conreen varietats tradicionals i varietats ecològiques. 

 Pel que fa als horts urbans, degut a l’interès creixent per part de la població es pot 

pensar que més de la meitat dels enquestats potser tenen un hort familiar. Aquests 

horts en ser petits tenen poques espècies i varietats. 
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 La majoria de la gent desconeix que és la biodiversitat, sent com és, un terme força 

recent i desconeix els beneficis que l’agrobiodiversitat ens aporta.  
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3.ÀREA D’ESTUDI 

 

Aquest estudi se circumscriu quasi exclusivament al terme municipal de Sant Cugat 

del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental del principat de Catalunya. El terme 

inclou l’entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i els districtes de Mira-Sol, La 

Floresta i Les Planes, amb un total de 83.337 habitants (IDESCAT, 2011).  

 

El terme està situat als vessants nord-occidentals de la serra de Collserola, amb una 

altitud màxima de 495 m i una altitud al centre de la ciutat de 124 m sobre el nivell del 

mar. L’àrea total del terme és de 48,32 km2, de la qual 16.34 km2 [un 34 %] 

corresponen a superfície urbanitzada en tot el terme (SIGPAC, 2012). Els altres 31.92 

km2 [el 66 %] són majoritàriament boscos mixtos (com els de Collserola, formats per pi 

blanc, roures i alzines) i altres superfícies de propietat privada, (com ara camps de 

conreu). 

 

Sant Cugat del Vallès es troba en plena àrea d’influència mediterrània, amb un clima 

caracteritzat per uns hiverns suaus, uns estius secs i calorosos, una oscil·lació tèrmica 

anual moderada, i unes precipitacions en conjunt escasses i fortament irregulars, 

concentrades a la tardor i a la primavera. Així, la temperatura mitjana anual registrada 

és de 14-15⁰C i la precipitació anual mitjana se situa pels volts dels 600-620 l/m2 

(Observatori Fabra i Ajuntament de Sant Cugat, 2012). 

 

Aquest estudi se centra en les superfícies agrícoles del terme de Sant Cugat que a dia 

d’avui representen poc més de 2.34% de la superfície del terme. Aquesta superfície 

agrícola es divideix en 7 explotacions, CB, TNR, HSC, CM, FBR, JER i LSC, que es troben 

escampades ça i enllà pel terme de Sant Cugat (figura 5.1). Es tracta d’explotacions 

gestionades per uns 9 pagesos residents als termes municipals de Sant Cugat, Santa 

Perpètua de Mogoda, Rubí i Cerdanyola.  

 

També s’hi inclouen els barris de la ciutat de Sant Cugat, que són: Parc Central, Can 

Gatxet, Eixample Sud, Torre Blanca, Sant Francesc, Coll Favà, Volpelleres i el Centre 
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que corresponen al municipi de Sant Cugat [38669 habitants] (cens ajuntament de Sant 

Cugat, 2010).    

 

 

 

 

Figura 3.1. Ubicació del Vallès occidental (esquerra) i del terme de Sant Cugat (dreta) respecte a 

Catalunya. 
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4.MÈTODES 

 

La metodologia emprada en aquesta recerca per determinar la diversitat biològica dels 

agroecosistemes al terme de Sant Cugat es presenta en dos apartats: en el primer es 

determinen els diferents hàbitats agraris i en el segon s’analitza la diversitat d’espècies 

i varietats present en aquests hàbitats (els camps de conreu). També s’analitza la 

presència d’agricultura d’iniciativa privada al municipi de Sant Cugat (horts urbans).  

 

Abans però, hem fet una colla d’entrevistes a diversos investigadors i professors 

d’universitat per tal de tenir una opinió global sobre el tema i per determinar i acotar 

la recerca.   

 

Així, hem entrevistat n’Antoni M. Claret Verdú González, professor del departament 

d’Enginyeria Agroalimentària al campus de la Universitat de Barcelona (UB) de 

Castelldefels. Ens ha ajudat a conèixer les implicacions pràctiques de l’agricultura i els 

efectes que tenen els diversos usos del sòl.   

 

També hem fet una entrevista a en Josep Maria Montserrat, director del Jardí Botànic 

de Barcelona, on hi ha un banc de germoplasma.  S’han tractat temes relacionats amb 

la biodiversitat i la seva conservació; aprofundint en la diversitat de les varietats 

vegetals agrícoles i la seva conservació, tant sigui en bancs de llavors com en camps de 

conreu. 

 

Per últim, hem entrevistat a en Gerard Moré Gómez del departament del Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) per tal de saber com es gestionen les dades geogràfiques i els 

coneixements lligats a l’àmbit de l’ecologia terrestre i sobretot, per aprendre a utilitzar 

el MiraMon, que és un sistema d’informació geogràfica (SIG) útil per a la gestió del 

territori.  
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Caracterització dels hàbitats agraris al terme de Sant Cugat  

En aquest estudi, la primera mesura de la biodiversitat agrícola es basa en caracteritzar 

els diferents hàbitats agrícoles per tal de poder determinar la diversitat dels 

agroecosistemes en el terme de Sant Cugat. També  serveix per poder comparar els 

nivells de biodiversitat d’espècies entre aquests hàbitats. Per a la identificació dels 

hàbitats s’ha utilitzat informació sobre el tipus de coberta agrícola del sòl, el tipus de 

roca mare i sòl, les característiques hidrològiques del camp conreu i la seva gestió per 

part de l’agricultor (Rainer Waldhardt et al, 2004).   

 

S’ha considerat que degut a la proximitat entre els camps de conreu estudiats les 

diferències en quant a la precipitació anual mitjana i a la temperatura anual mitjana 

entre els hàbitats es poden considerar negligibles. Així doncs, les característiques 

hidrològiques venen determinades pel tipus de sòl (textura i capacitat de retenció de 

l’aigua) i pel tipus de gestió del camp de conreu (sistema de reg emprat pel pagès). 

Com que el tipus de reg s’ha inclòs en el tipus de gestió de l’hàbitat, ja no tenia sentit 

tractar-lo per separat i per tant s’ha passat directament a la determinació dels hàbitats 

a partir de la gestió dels camps de conreu,  del tipus de sòl i del tipus de coberta del 

sòl. 

 

Primer s’ha determinat la ubicació dels diferents 

camps de cultiu del terme de Sant Cugat a través de 

fotografies aèries i mapes del mateix any en que té 

lloc aquest l’estudi (2012). S’ha dut a terme una 

primera delimitació dels camps de conreu, obtenint 

les seves respectives àrees i els pendents, a través 

del programa MiraMon SIG v.7 (CREAF) i del visor 

de mapes SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles) del govern 

espanyol. També s’ha caracteritzat el tipus de roca mare a partir del mapa geològic de 

la generalitat del 2005 per fer una estimació aproximada del tipus de sòl en quant a 

característiques hidrològiques (argilós i no-argilós). Aquestes dades s’han gestionat 

amb el programa MiraMon que permet de superposar diferents tipus de mapes i 

fotografies (mapes de cobertes del sòl per delimitar els camps i el mapa geològic per 

Figura 5.1 programa MiraMon SIG v.7 
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determinar la roca mare a cada camp). Això es pot fer ja que els SIG tenen mapes que 

funcionen com a bases de dades amb la informació morfomètrica, de propietat o del 

tipus de coberta de cada parcel·la del mapa. Tota aquesta informació s’ha completat 

amb la informació pròpia per tal d’elaborar, amb fotografies de satèl·lit, uns mapes 

més exactes i actuals.  

 

Després s’ha visitat el departament de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat 

per comprovar que les dades obtingudes fossin vàlides i per poder esbrinar quins 

pagesos treballen els camps de Sant Cugat i així aconseguir les seves adreces per 

poder-los entrevistar. 

Posteriorment s’ha utilitzat la informació recollida a través d’entrevistes i visites a les 

finques dels 9 pagesos locals efectuades entre setembre i desembre del 2012 per a la 

identificació de la gestió del sòl a cada camp de conreu.  

 

Les entrevistes s’han estructurat en tres parts: 

 Primer s’ha preguntat sobre la gestió del cultiu, fent incidència en el tipus de reg, el 

maneig del sòl (fertilització i protecció del sòl), la sanitat vegetal (herbicides i 

productes fitosanitaris), l’establiment de la plantació (rotació i associació) i l’origen 

de les llavors/planter.  

 Desprès s’ha buscat identificar les espècies cultivades i la seva abundància. 

 Finalment s’han fet unes preguntes de resposta oberta per tal d’obtenir informació 

sobre la finca (la seva localització , el perfil de l’agricultor i les seves opinions 

respecte a l’agricultura (ecològica i no-ecològica).  

 

Aquestes entrevistes s’han enregistrat i la més rellevant s’ha transcrit com a exemple 

(veure annex, pàg. 64-69). Desprès s’ha codificat la informació per poder fer el 

tractament de dades. 

 

Per tal de valorar si la gestió com d’ecològica és la gestió dels camps de conreu per 

part dels pagesos s’ha elaborat una escala (o barem) amb valors entre 0 i 10 (sent 0 

una gestió no-ecològica i 10 una gestió molt ecològica) basada en tècniques típiques 

de la gestió ecològica com són: el maneig del sòl (tipus de fertilització i protecció del 
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sòl), la sanitat vegetal (ús d’herbicides i productes fitosanitaris) o l’establiment de la 

plantació (tipus de rotació i associació) que són els factors de gestió antropogènics que 

determinen el tipus hàbitat (Taula 5.1).  

 

Es va caracteritzar cada camp i cada explotació segons el tipus de gestió, fent una 

distinció entre les tècniques de cultiu ecològiques i les tècniques de cultiu no-

ecològiques. Així, les explotacions amb una major puntuació són les que fan servir més 

tècniques de conreu típicament ecològiques. Els criteris utilitzats estan basats en les 

definicions legals de l’agricultura i en les especificacions del organisme de control 

Català, el CCPAE. 

 

 

Taula 5.1. Valoració del nivell ecològic en la gestió d’un camp de conreu. 

Variable Gestió del Cultiu que es compleix 
Fracció de la 
puntuació* 

Puntuació 

Ús de productes 
químics 

No s’utilitzen herbicides químics de síntesi  0.9 

No s’utilitzen fertilitzants químics de síntesi  0.9 

No s’utilitzen plaguicides químics de síntesi  0.9 

    

Protecció del sòl 

Es planten conreus de cobertura (adobs en verd) 3/3 

1.0 
Es cobreix el sòl amb matèria orgànica 2/3 

Es cobreix el sòl amb un plàstic (horta) 1/3 

No es fa cap de les accions mencionades 0 

    

Rotació de 
cultius (a) 

Es fa rotació cada any 3/3 

1.5 
Es fa rotació cada dos anys 2/3 

Es fa rotació cada tres anys 1/3 

No es fa rotació 
 

0 

Rotació de 
cultius (b) 

S’alternen en la rotació cultius de famílies 
diferents (cereals, arrels i tubercles, lleguminoses) 
 

 
 0.75 

Guaret Es fa guaret un mínim d’una vegada cada 4 anys  0.75 

Associació de 
cultius 

Es fa una associació de cultius (espècies i/o 
varietats) 
 

 
2.0 

Llavors i planter 

Utilitza varietats tradicionals locals 13/13  
1.3 Utilitza varietats ecològiques certificades 10/13 

No utilitza cap de les varietats mencionades 3/13  

   10 punts 

*Es refereix a les variables on només es pot complir un dels tipus de gestió del cultiu. Per exemple, si es 
fa rotació de cultius cada dos anys s’obté una puntuació de 2/3 de 1.5 que equival a 1 punt.  
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Per aplicar l’escala (el barem) s’han estudiat les següents variables a cada camp de 

conreu : 

 Ús de productes químics de síntesi: S’ha determinat si el pagès utilitza productes 

químics de síntesi com herbicides, productes fitosanitaris o fertilitzants. Com que 

en la definició d’agricultura ecològica i en la legislació del CCPAE s’expressa 

implícitament la prohibició de l’ús de qualsevol d’aquests productes en l’agricultura 

ecològica els pagesos que utilitzen algun d’aquests productes se’ls adjudica menys 

puntuació. A més, al ser aquest un dels fonaments de l’agricultura ecològica, la 

puntuació si es compleix la prohibició és alta (2.7 sobre 10). 

 Protecció del sòl: La protecció del sòl es refereix al manteniment de la qualitat del 

sòl; evitant l’erosió, la compactació o la pèrdua de nutrients. És necessària en 

l’agricultura ecològica una bona protecció del sòl i per tant l’ús de tècniques en 

aquest sentit per part de l’agricultor farà augmentar la seva puntuació. En l’escala 

només es té en compte una de les possibles tècniques per tal d’assignar la 

puntuació d’1 punt sobre 10. 

 Rotació de cultius i guaret: Una bona rotació dels cultius alternant entre famílies i 

incloent períodes de guaret és un altre factor decisiu alhora de considerar una 

gestió ecològica, ja que és fonamental per no exhaurir els nutrients de la terra. És 

per això que se li ha assignat una puntuació de 3 punts sobre 10. 

 Associació de cultius: L’associació dels cultius permet reduir les infestacions i 

prevenir l’aparició de malalties; és per això que se li assigna una puntuació de 2 

punts sobre 10. 

 Llavors i planter: L’ús de llavors d’origen certificat no és sempre necessari per 

considerar un camp com a ecològic i per tant en aquest cas només s’obtenen 1.3 

punts. No s’ha tingut en consideració l’ús de transgènics perquè no s’ha donat el 

cas a Sant Cugat. 

Així, l’escala contempla els requisits legals del CCPAE com la rotació, la protecció del 

sòl o l’absència de productes químics de síntesi (que corresponen a 5.95 punts de 10) 

encara que també li dona pes a la biodiversitat contemplada en les definicions de la 

unió europea respecte a l’associació de cultius (2 punts de 10). 
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Com podem observar a la (taula 5.1), la puntuació final es pot situar en un rang que va 

des del 0 fins al 10, sent 0 un cultiu gens ecològic i 10 un conreu molt ecològic: 

 <3: Si una explotació o un conreu treu una puntuació inferior a 3 punts vol dir 

que es gestionat de manera molt poc ecològica. Normalment s’utilitzen 

productes químics de síntesi, no és fa una rotació o es fa malament i no es 

busca protegir el sòl.  

 3-5: Si té una puntuació entre 3 i 5 vol dir que la gestió és poc ecològica encara 

que si incorpora alguns aspectes d’aquesta.  

 >5: Si la puntuació està per sobre de 5 i no s’utilitzen productes químics de 

síntesi, ja es podria considerar que la gestió per part de l’agricultor busca 

aproximar-se a la gestió ecològica, i el camp podria arribar a tenir segell 

certificat pel CCPAE. Encara i així es poden presentar diferències relacionades 

amb les llavors, les rotacions o les associacions que determinarien una 

puntuació més o menys alta dins d’aquest rang. 

 

Determinar la biodiversitat d’espècies als agroecosistemes de Sant Cugat. 

La informació necessària per determinar la biodiversitat als camps de conreu de Sant 

Cugat es va adquirir a través de les entrevistes als pagesos. Se’ls va preguntar quines 

especies i varietats van plantar a l’hivern i l’estiu de l’any 2011 i quines planejaven 

plantar a l’hivern i l’estiu del 2012. Això va permetre la determinació de la biodiversitat 

en els últims dos anys.  

 

Per calcular la biodiversitat, es va utilitzar l’índex de Shannon-Wiener ja que es 

coneixia el total d’espècies a cada hàbitat i la seva respectiva abundància. A més em va 

ser recomanat per en Paco Lloret, investigador del CREAF (Universitat Autònoma de 

Barcelona UAB).  

L’índex de Shannon: L’índex de Shannon mesura la incertesa (entropia) existent  al fer 

una recol·lecció de mostres. La fórmula és la següent: 

 

 



~ 27 ~ 
 

La fórmula és un sumatori on l’abundància relativa  és la proporció d’individus d’una 

espècie [ ] respecte al total d’individus [N].  també es pot expressar com /N. La 

base del logaritme és de lliure elecció encara que les més freqüents són en base 

decimal [10], base binària [2] i base natural [e] (M. Del Rio et al., 2003). La base 

utilitzada en aquest treball és la base natural [e]. Aquest índex és sensible a la riquesa 

d’espècies i a l’abundància, on l’ecosistema més divers és el que està format per més 

espècies i el que  presenta les abundàncies (numero d’individus) més equitatives.  

 

Determinar la presència de l’agricultura a la ciutat: hort urbans   

Per últim, per detectar la presència de l’agricultura als habitatges de Sant Cugat i 

determinar l’extensió dels horts urbans familiars, es va passar una enquesta aleatòria 

a 69 caps de família de les llars de Sant Cugat entre octubre i desembre de 2012. 

Catorze enquestes es van fer pel carrer i les dades de les 55 restants es van obtenir a 

través d’enquestes telefòniques també aleatòries. Algunes preguntes no s’han afegit 

als resultats degut a que no eren prou consistents i tenien algun error metodològic. A 

continuació hi ha un model d’enquesta. 
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tr | agricultura ecològica | enquesta horts urbans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Tens o has tingut un hort a casa teva? 

sí, en tinc  sí, n’he tingut no 

 

2.Si has respost que no, digues quin motiu t’impedeix tenir-ne: 

falta de diners falta de temps falta d’espai no ho has volgut 
 

no t’ho has 

plantejat  

 

3.Si has respost que sí, digues: quin percentatge aproximat del consum familiar de fruites i 

verdures aconsegueixes/aconseguies a partir d’aquest  hort? 

<25% 25%-50% 50%-75% >75% la totalitat 

 

4.On està/estava situat el teu hort? 

balcó o terrassa jardí o pati Camp de conreu Altre: 

 

5.Quina superfície total ocupa/ocupava? 

exacte: <4m² 4m -16m² 16m -25m² >25m² 

 

6.a.Des de quant fa que tens l’hort?:     

<1 any 1-2 anys 2-5 anys 5-10 anys     10-15 anys 15-20 anys  >20 anys 

 

6.b.Si ja no el tens, quan vas començar?                                                       Quant de temps el vas 

tenir?  

 

7.Es podria considerar ecològic? (Marca totes les respostes que s’apliquin al teu cas) 

 

       -Ús de fertilitzants ecològics, plaguicides ecològics, o adobs ecològics?   

sí No 

       -Llavors o planter d’origen ecològic certificat? 

sí No 

 

home                  anys         18-20      21-31      31-40      41-50      61-70       >70  

dona    

 

barri           Parc Central      Can Mates      Can Gatxet      Eixample Sud      Coll Fava                    

                    Volpelleres      Sant Francesc      Torre Blanca     

 

Nivell adquisitiu                    baix                              mitja                                   alt          
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       -Incidència en la biodiversitat ( associació de cultius, rotació de cultius)?  

sí No 

 
8.Quines espècies i/o varietats i en quina quantitat has plantat aquest any (distingint entra 
estiu i hivern)?.  Quants individus de cada espècie i/o varietat?  I l’any passat (estiu/hivern)? 

Espècie/varietat  2011 2012 Espècie/varietat 2011 2012 

Exemple (tomaqueres) 23   cap    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 Els valors són exactes o es tracta d’una 
aproximació?  
 
 
 9. Has cultivat o tens interès per cultivar espècies o varietats locals tradicionals que ara han 
esdevingut poc utilitzades?. Quines(la mongeta del Ganxet, el fesol de Santa Pau, el tomàquet 
de Montserrat i de Penjar o el calçot de Valls, etc.)?  

 
10.a. Saps què és la biodiversitat?     

SÍ No 
 

 
10.b. Consideres que és important procurar que en els conreus hi hagi diversitat d’espècies i 
varietats? Per quin motiu?    
  

sí no Motiu: 
 
 

 
GRACIES. 

 

 

 

 

Exactes Aproximació 
 

SÍ No Quines has cultivat: 
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6.RESULTATS 

 

Actualment, hi ha 7 explotacions agrícoles al terme de Sant Cugat del Vallès que 

sumen una superfície total de 113 hectàrees, la qual representa el 2.34% de la 

superfície total del terme. Com es pot observar en la figura 6.1, aquestes explotacions 

presenten una distribució espacial irregular. Ens trobem amb tres explotacions (TNR, 

HSC i CB) que estan situades al extrem est del terme (en la zona de torre negra), on 

tots els seus respectius camps són molt propers l’un de l’altre. Això també es dona en 

les explotacions CM i LSC (al sud-oest i centre-oest del terme respectivament). Les 

explotacions JER i FBR, en canvi, es troben més disperses; i mentre JER està més o 

menys distribuïda pel nord-oest. FBR té els seus camps dispersats en diferents llocs del 

terme municipal. Hi ha dos camps que no formen part de cap explotació ja que no són 

utilitzats en l’actualitat (erm). 

En general, les explotacions es troben situades en les perifèries de la zona urbana, a 

excepció de l’explotació LSC que està situada dins la superfície urbana. 

 

En quant a superfície, ens trobem amb les explotacions més grans (FBR, JER i TNR) que 

abasten unes 20 ha cadascuna.  Després estan les explotacions CB, LSC i HSC d’entre 14 

i 9 ha i per últim la més petita, CM, amb 3 ha.  

 

En les figures 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6 s’ha delimitat en un ortofotomapa els diferents 

camps de conreu de cada explotació per tal de mostrar l’extensió i distribució 

d’aquests. En el conjunt de les 7 explotacions hi ha un total de 40 camps de conreu. 

Cada camp s’ha anomenat amb les sigles de l’explotació seguides pel numero de camp. 

Com que les parcel·les estan superposades a una imatge de satèl·lit, es poden distingir 

les característiques del relleu i de l’entorn proper, on la majoria de les explotacions es 

troben a prop del límit del bosc i només dues estan aïllades completament d’aquest 

per autopistes o edificis (JER i LSC).  
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Figura 6.1. Distribució espacial de les explotacions agrícoles estudiades al terme de St. Cugat del Vallés  
(any 2012). Superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon (2007) amb perímetre del 
terme de Sant Cugat extret del mapa de municipis, límits administratius, CATALUNYA. (2009) 
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 Figura 6.2 Identificació i localització dels camps de conreu en diferents explotacions agrícoles estudiades 

del terme de Sant Cugat del Vallès. Superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon (2007) 

amb l’ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC, 2012) 

 

 

 

Figura 6.3. Identificació i localització dels camps de conreu en diferents explotacions agrícoles estudiades 

del terme de Sant Cugat del Vallès. Superposició a partir del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon 

(2007) amb l’ortofotomapa infraroig de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC, 2012). 
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Figura 6.4. Identificació i localització dels camps de conreu en les diferents explotacions agrícoles 

estudiades del terme de Sant Cugat del Vallès. Superposició del mapa de cobertes del sòl extret de 

MiraMon (2007) amb l’ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC, 2012). 

 

 

   

 

Figures 6.5 i 6.6. Identificació i localització dels camps de conreu en les diferents explotacions agrícoles 

estudiades del terme de Sant Cugat del Vallès. Superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon 

(2007) amb l’ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC, 2012).  
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Taula 6.1. Dades per a la determinació dels hàbitats agrícoles a Sant Cugat del Vallès. 

Explotació Camps 
superfície 

(ha) 
pendent 

(%) 
Geologia subsòl 

valoració 
ecològica 

      

Francesc Bancells 
(FBR) 

FBR1 1.2179 13.7 Ventalls al·luvials 3.4 

FBR2 1.0391 5.6 Ventalls al·luvials 3.4 

FBR3 1.4752 11.2 Ventalls al·luvials 3.4 

FBR4 1.6904 9.2 Ventalls al·luvials 3.4 

FBR5 3.1979 6.9 Ventalls al·luvials 3.4 

FBR6 0.8002 8.2 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR7 1.3971 5.9 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR8 2.8786 9.5 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR9 0.8788 14.8 Ventalls al·luvials 3.4 

FBR10 0.3402 16.6 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR11 0.5504 10.2 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR12 2.6263 10.7 Pissarres sorrenques 3.4 
FBR13 0.8952 6.8 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR14 0.9963 10.4 Ventalls al·luvials 3.4 
FBR15 0.4429 12.9 Ventalls al·luvials 3.4 

Total 15 camps 19.6355 -- 2 tipus -- 
mitjana aritmètica -- 1.3090 10.2 -- 3.4 

 
 

   
 

 

Josep Maria Edo 
(JER) 

JER1 2.3052 4.1 argiles i llims 4.3 

JER2 3.2040 6.3 argiles i llims 4.3 

JER3 3.9954 10.2 argiles i llims 4.3 

JER4 5.8371 10.2 gresos-conglomerats 4.3 

JER5 2.1816 18.4 Gresos-conglomerats 2.9 

JER6 2.8444 10.6 Gresos-conglomerats 3.4 

Total 6 camps 20.3677 -- 2 tipus -- 
mitjana aritmètica -- 3.3946 10 -- 3.9 

  
   

 
 

Torre negra 
Josep Maria Edo i 
Francesc Bancells 

(TNR) 

TNR1 0.8916 9.7 Ventalls al·luvials 3.7 

TNR2 6.5423 6.9 Ventalls al·luvials 3.7 

TNR3 5.7265 7.2 Ventalls al·luvials 3.7 

TNR4 5.9390 7.0 Ventalls al·luvials 3.7 

TNR5 0.6843 6.4 Ventalls al·luvials 3.7 

Total 5 camps 19.7837 -- 1 tipus -- 
mitjana aritmètica -- 3.9567 7.4 -- 3.7 

      

En la taula es tenen en compte les característiques necessàries a l’hora de definir els diferents hàbitats de 
Sant Cugat (tipus de base geològica i tipus de gestió dels camps de conreu). 
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Taula 6.1. Dades per a la determinació dels hàbitats agrícoles a Sant Cugat.  

explotació Camps superfície 
(ha) 

pendent 
(%) 

tipus base litològica valoració 
ecològica 

      

Hípica Can Caldés 
(HSC) 

HSC1 9.5982 5.2 Ventalls al·luvials 4.7 

total 1 camp 9.5982 -- 1 tipus 4.7 

mitjana aritmètica -- -- 5.2 -- -- 

 
    

 
 

Can Monmany 
(CM) 

CM1 0.8740 15.9 Ventalls al·luvials 7.2 

CM2 0.3253 19.1 Ventalls al·luvials 9.3 

CM3 0.3445 15.9 Ventalls al·luvials 9.3 

CM4 0.1170 15.9 Ventalls al·luvials 9.3 

CM5 0.3129 13.5 Ventalls al·luvials 9.3 

CM6 0.1078 11.8 Pissarres sorrenques 7.2 

total 6 camp 2.0815  2 tipus  
mitjana aritmètica -- 0.3469 15.35 -- 8.6 

     
 

 

Can Borrell 
(CB) 

CB1 0.8493 14.3 Ventalls al·luvials 6.3 

CB2 0.9207 11.7 Ventalls al·luvials 6.3 

CB3 0.6151 12.4 Ventalls al·luvials 6.3 

CB4 7.6910 9.1 Ventalls al·luvials 6.3 

CB5 0.3508 16.4 Ventalls al·luvials 6.3 

CB6 0.5654 13.9 Ventalls al·luvials 6.3 

total 6 camp 10.9923 -- 1 tipus -- 
mitjana aritmètica -- 1.8321 13 -- 6.3 

    
 

 
 

Lopez Sant Cugat 
LSC 

LSC1 13.6198 4.8 Ventalls al·luvials 3.8 

Total 1 camp 13.6198 -- 1 tipus -- 

mitjana aritmètica -- -- 4.8 -- 3.8 

En la taula es tenen en compte les característiques necessàries a l’hora de definir els diferents hàbitats de 
Sant Cugat (tipus de base geològica i tipus de gestió dels camps de conreu). 

 

Les explotacions són també força variades pel que fa al nombre de camps de conreu; 

on la majoria en té més d’un, a excepció de dues explotacions (HSC i LSC) constituïdes 

per un sol camp. L’explotació amb més camps (FBR) està constituïda per 15 camps 

diferents mentre que la mitjana aritmètica de la totalitat d’explotacions de Sant Cugat 

se situa al voltant dels 5-6 camps per explotació. D’entre els camps també hi ha 

varietat en quan a superfícies, on el camp més petit té 0.1 ha i el més gran en té 14. Es  

tracta d’una zona agrícola on les parcel·les són relativament petites ja que la superfície 

mitjana se situa en unes 2.4 hectàrees per camp, encara que hi ha molta dispersió. 
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Així, es mostra (taula 6.1) que els camps de FBR, CM i CB tenen mides semblants amb 

mitjanes de 1.3, 0.4 i 1,8 ha respectivament. Desprès estan els de JER amb una mitjana 

de 3.4 ha i els de TNR amb una mitjana de 3.9 ha. Per últim es troben les explotacions 

amb els camps més grans, on HSC té 9.6 ha i LSC en té 13.6. Aquest fet permet 

catalogar les explotacions segons la superfície dels camps en tres grups diferents, 

menys de 2 ha, de 3 a 4 ha i per sobre de 9 ha.  

 

Pel que fa a la pendent mitjana dels camps de conreu, hi ha dos explotacions (LSC i 

HSC) en zones de pendent baixa [5%], FBR i JER en zones de pendent mitjana de 10% i 

CB i CM que tenen valors de pendent més alts [13%-15%]. 

 

Litologia dels camps de conreu 

A la figura 6.7 es mostra el resultat de superposar el mapa geològic de Catalunya 

(2009) amb les diferents explotacions. La llegenda mostra com la majoria de les 

explotacions estan situades sobre una roca mare formada per ventalls al·luvials. La 

base litològica predominant als camps de conreu és el conjunt ventalls al·luvials i 

pissarres sorrenques que correspon al 85% dels camps. L’explotació JER, però, té els 

seus camps sobre una base litològica on s’alternen lutites (argiles i llims) i gresos 

(gresos i conglomerats).  

A partir de la litologia s’ha fet una primera distinció entre els camps amb base argilosa 

(roca mare de lutites i gresos) i els camps amb base no-argilosa (roca mare de ventalls 

al·luvials) que resulta fonamental per a la caracterització dels hàbitats.  

 

A les figures 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 i 6.12 es mostra el tipus de roca mare en cada camp de 

conreu. Alguns camps tenen dos o més tipus de roca mare diferents com és el cas de 

CB1, CB4, CB6, FBR5, FBR12, i tots els camps de JER. El cas més extrem es dona en JER6 

on hi ha tres tipus de roca mare diferents. Com que no es dona el cas que en un mateix 

camp hi hagi base litològica argilosa i no-argilosa a la vegada, els casos mencionats 

abans no suposen un problema a l’hora de catalogar els camps segons la base 

litològica. 
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Figura 6.7. Litologia en el terme de Sant Cugat i rodalies. Mapa geològic de L’institut  

                     geològic de Catalunya (IGC) del 2009. 

 

Bàsics o neutres 



~ 38 ~ 
 

 

Figura 6.8. Identificació i localització de la base litològica en cada camp de conreu del terme de Sant Cugat a 

partir de la superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon (2007) amb el mapa geològic de 

L’institut geològic de Catalunya (IGC) del 2009. La línia negra representa el límit del terme. 

  

 

Figura 6.9. Identificació i localització de la base litològica en cada camp de conreu del terme de Sant 

Cugat a partir de la superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon (2007) amb el mapa 

geològic de L’institut geològic de Catalunya (IGC) del 2009. La línia negra representa el límit del terme. 
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Figura 6.10. Identificació i localització de la base litològica en cada camp de conreu del terme de Sant Cugat 

a partir de la superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon (2007) amb el mapa geològic de 

L’institut geològic de Catalunya (IGC) del 2009. La línia negra representa el límit del terme. 

 

 

  

Figures 6.11 i 6.12. Identificació i localització de la base litològica en cada camp de conreu del terme de Sant 

Cugat a partir de la superposició del mapa de cobertes del sòl extret de MiraMon (2007) amb el mapa 

geològic de L’institut geològic de Catalunya (IGC) del 2009. La línia negra representa el límit del terme. 
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Gestió dels camps de conreu 

En quant a les característiques de la gestió dels camps de conreu per part dels pagesos 

(figura 6.13), els resultats són força variats a excepció d’un parell d’aspectes on la 

gestió és semblant en tots els camps (freqüència de rotació, ús de varietats 

convencionals o l’acció de recollir i emmagatzemar les llavors per utilitzar-les l’any 

següent). Ens trobem que en la majoria de camps s’utilitza almenys un producte 

químic de síntesi (generalment són herbicides) mentre que només un terç de la mostra 

no n’utilitza cap. En canvi, la porció dels que utilitzen fertilitzants més “ecològics” és 

més petita i no supera el 50%. Així, l’ús de productes químics es dóna en els camps on 

el pagès no busca aproximar-se a l’agricultura ecològica. D’altra banda, cal destacar 

que d’entre aquests pagesos que sí que utilitzen productes químics, la majoria intenta 

reduir al màxim el seu ús, fent-ho només quan és imprescindible. És per aquest motiu 

que tampoc no s’utilitza cap tipus de producte fitosanitari químic de síntesi, encara 

que sí que s’utilitzen productes fitosanitaris ecològics en l’explotació de CM. 

 

Després, la resta de característiques de gestió tenen lloc de forma més minoritària. 

Així, encara que en molts camps es fa guaret (no cultivar la terra) un mínim d’una 

vegada cada quatre anys, pocs tenen algun tipus de coberta vegetal que eviti la pèrdua 

de nutrients durant aquest període de guaret. El mateix passa amb la rotació, doncs 

encara que tots els camps (a excepció dels fruiters i vinya) presenten una rotació, 

només en una desena part d’aquests es busca fer la rotació alternant espècies de 

famílies vegetals diferents. També s’ha trobat que només en una fracció minoritària 

dels camps [13%] es duu a terme una associació de cultius vegetals. A més, coincideix 

que aquestes característiques de gestió més minoritàries tenen lloc en les explotacions 

amb una orientació ecològica més marcada (CM i CB) i sobretot en els camps d’horta. 

 

Pel que fa a les varietats emprades, només una quarta part dels camps utilitza varietats 

ecològiques certificades i una fracció més minoritària utilitza varietats tradicionals i 

locals.  
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          Figura 6.13. Característiques de la gestió dels camps de conreu estudiats a Sant Cugat. 
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La suma dels percentatges sobrepassa en alguns casos el 100% ja que en explotacions 

com CM es conreen varietats tradicionals, varietats ecològiques certificades i varietats 

convencionals. 

 

El resultat de valorar la gestió ecològica dels camps de conreu es mostra a la taula 6.1. 

Es pot observar com la majoria de les explotacions apliquen la mateixa gestió en tots 

els seus camps. Hi ha, però, dues explotacions (JER i CM) on no és així i els seus camps 

presenten valors de gestió diferents.  

 

Per conèixer la qualificació de la gestió ecològica en cada explotació, s’ha fet la mitjana 

aritmètica de les qualificacions dels seus camps i els resultats indiquen que la majoria 

dels camps i les explotacions no sobrepassen una puntuació de 5. Es a dir, que la 

majoria dels camps de conreu de Sant Cugat, segons els criteris adoptats en aquest 

treball per valorar la gestió ecològica (especificats en el mètode del present treball), no 

els correspon una gestió ecològica sinó una gestió més aviat convencional. Contrasta 

l’explotació CM amb una puntuació alta (8 punts) en la seva gestió, degut a que 

compleix la majoria dels requisits de l’agricultura ecològica. Les explotacions segons 

ordre de gestió ecològica decreixent  són: CM> CB > HSC > JER > LSC > TNR i per últim 

hi ha FBR amb una puntuació lleugerament inferior als 3.5 punts. 

 

Les explotacions ecològiques són CM i CB (amb valors en la gestió per sobre dels 5 

punts), i la resta són “poc ecològiques”. No hi ha cap explotació que s’hagi considerat 

“gens ecològica” ja que totes les explotacions tenen puntuacions superiors als 3 punts. 

De totes les explotacions, només CB està certificada com ecològica amb segell del 

CCPAE; en el cas de CM, aquest segell no ha estat sol·licitat pels pagesos. 

 

Pel que fa als 40 camps de conreu, el rang de gestió  ecològica es més variat, i ens 

trobem amb camps que tenen una puntuació de 9.3, els camps d’horta, i un camp que 

esta per sota dels 3 punts [2.9 punts], i per tant no es considera ecològic. La puntuació 

mitjana de la gestió dels camps a Sant Cugat és de 4.8 i per tant no es pot considerar 

que en el conjunt dels camps i explotacions es faci una gestió propera a la dels cultius 

ecològics encara que tampoc no és completament convencional. 
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Cobertes vegetals als camps de conreu 

Com s’observa a la figura 6.14, la superfície destinada al conreu d’herbacis i fruiters 

(secà) és de 95.4 ha i representa gran part de la superfície agrícola utilitzada [98.85%]. 

La resta es destinada al conreu d’hortalisses (regadiu).  

La superfície corresponent a cada tipus de coberta és la següent: els conreus herbacis 

ocupen unes 94.2 ha que representa el 97.9% del total, els fruiters no-dolços, les 

oliveres, ocupen 1.1 ha que equivalen al 1% del total, les hortalisses ocupen 1.1 ha 

[1%] i la vinya ocupa  0.1 ha [0.1%]. 

 

Diversitat d’hàbitats agrícoles 

Els diferents tipus d’hàbitats agrícoles identificats en base al tipus de coberta del sòl, 

de roca mare i de gestió de cada camp estan representats a la figura 6.14. Els tipus de 

coberta del sòl, cultius herbacis, fruiters no-dolços, hortalisses i vinyes, també hi són 

representats a la llegenda.  

 

En total, pel que fa a l’agrobiodiversitat ecosistèmica, hi ha 8 hàbitats agrícoles 

diferents, quatre són herbacis (He2b, He2a, He1b i He1c), dos són fruiters no-dolços 

(oliveres: Fr2a i Fr2b), un correspon a la vinya (Vi2a) i l’altre a les hortalisses (Ho2a). 

Els hàbitats herbacis argilosos (He1b i He1c) són els camps de l’explotació JER. Els 

herbacis no-argilosos (He2a i He2b) són els camps de les explotacions (FBR, TNR, HSC i 

CB) i són els que ocupen una major extensió. L’únic herbaci ecològic és el (He2a) sobre 

terreny no-argilós, corresponent a CB.  

Els fruiters no-dolços estan tots en roca mare no-argilosa i  es diferencien 2 hàbitats 

segons la seva gestió, on Fr2a té una gestió ecològica (CM) i Fr2b té una gestió poc 

ecològica (més convencional).  

L’horta (Ho2a) i la vinya (Vi2a) només es troben en un tipus d’hàbitat en terreny no-

argilós i conreu ecològic a l’explotació CM.  
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Figura 6.14. Mapa de la diversitat d’hàbitats agrícoles a Sant Cugat del Vallès (2012). El prefix de cada 

hàbitat correspon al tipus de cobertura vegetal en cada camp, el numero correspon al tipus de roca 

mare; on [1] equival a un terreny argilós i [2] equival a un terreny no-argilós. La lletra final correspon a la 

gestió del camp; on [a] equival a una gestió ecològica (amb puntuació superior a 5), [b] equival a una 

gestió poc ecològica (amb puntuació entre els 3 i 5 punts) i [c] equival a una gestió gens ecològica (una 

puntuació inferior a 3). Així per exemple, “He2b” equival a un hàbitat amb cultius herbacis en un terreny 

no-argilós de gestió poc ecològica. 
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Diversitat d’espècies i varietats als camps de conreu 

En quant a la diversitat específica, la major varietat i distribució de les espècies i 

varietats cultivades en els dos últims anys a Sant Cugat es concentra principalment en 

l’explotació de Can Monmany (CM) (taula 6.2), i per tant és la que s’ha estudiat més a 

fons. Així, mentre que la majoria de les explotacions tenen conreus monocultiu amb 

només una espècie cultivable (com a màxim dues), a CM es cultiven una mitjana de 

16.5 espècies diferents cada any. En total, a Sant Cugat es cultiva una mitjana de 22 

espècies per any (20 al 2011 i 24 al 2012), de les quals unes tres quartes parts [75%] 

són cultivades a CM.  

 

Trobem que l’hàbitat Ho2a (hortalisses de gestió ecològica en terreny no-argilós) és el 

que presenta la major varietat d’espècies mentre que en la resta d’hàbitats (herbacis i 

fruiters) només es cultiva una espècie a l’any. 

Així, ens trobem amb quatre hàbitats ecològics i quatre convencionals. Els hàbitats 

ecològics tenen els quatre tipus de cobertures mentre que els convencionals només en 

tenen dos (herbacis i fruiters no-dolços). 

 

Pel que fa a l’explotació de CM, la majoria de les espècies cultivades es troben en 

forma de varietats diferents, on entre 2011 i 2012 s’han plantat unes 48 varietats 

diferents. Les especies amb més varietats cultivades en tot el terme de Sant Cugat són 

Solanum lycopersicum (tomàquets), Lactuca sativa (enciams) i Phaseolus vulgaris 

(figura 6.15). La mitjana de varietats cultivades en CM se situa en unes 3 varietats per 

espècie i poc més de 8 varietats diferents per cada camp, mentre que la del terme de 

Sant Cugat se situa en poc més de 0.2 varietats per camp i 1 varietat per espècie. Això 

és degut a que una sola espècie sol ser plantada en diversos camps simultàniament. 

 

Així, en el conjunt dels 40 camps de Sant Cugat, s’han cultivat 24 espècies diferents 

entre 2011 i 2012 les quals representen un total de 55 varietats diferents. 
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Figura 6.15. Gràfica de les espècies  amb més varietats cultivades a Sant Cugat entre 2011 i 2012.  

 

S’ha pogut catalogar un mínim de 16 varietats tradicionals, 3 de les quals són típiques 

del Vallès (veure annex), representant el 29% de totes les varietats del terme de Sant 

Cugat i 2 varietats ecològiques [3.5%].  

En quant a l’abundància, a CM (la única explotació on està quantificada) hi ha un 

descens en el nombre d’individus total entre 2011 i 2012, on es passa de 38202 

individus a 30572. Això es contraresta amb un augment en el nombre de camps 

plantats (9 camps plantats més) al total del terme de Sant Cugat (taules 6.3 i 6.5). 

 

A part de la riquesa d’espècies (taules 6.3 i 6.4) i de les abundàncies relatives de cada 

espècies, l’índex de diversitat de shannon (taules 6.3 i 6.5) ens mostra com tota la 

biodiversitat (H’) de les espècies cultivades al terme de Sant Cugat es concentra en els 

quatre camps d’horta ecològica (Ho2a) corresponents a CM. La resta de camps no 

tenen una diversitat d’espècies segons l’índex ja que o bé són monocultius o bé estan 

de guaret. L’índex també mostra com la major riquesa d’espècies es dona en el camp 

CM2 al 2011 i 2012 (12 espècies) i en  CM3 al 2012 (12 espècies). La mitjana d’espècies 

per camp augmenta lleugerament respecte al 2011 degut a que es comença a utilitzar 

un nou camp de conreu (CM3) amb més espècies. En CM1 i CM6 no hi ha biodiversitat 

degut a que és un monocultiu (oliveres i vinyes). 
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Taula 6.2. Distribució i riquesa d’espècies en l’explotació de Can Montmany (CM) 

Explotació  Espècies Varietats (cultivars) abundància 

    2011 2012 

Can 
Monmany 

(CM) 

 Olea europaea (olivera) Boquerut 85 85 

 total 1 varietat 85 85 

 Lactuca sativa 
(enciam) 

Meravella 
fulla de roure 
trocadero 
‘lollo rosso’ 
fulla de roure verd 
‘del sucre’ 
llarg 
espasa 
cogollo 

3525 
1195 

100 
0 

50 
280 
270 
260 
200 

3740 
3400 

930 
280 
260 
410 

0 
0 
0 

 total 9 varietats 5880 9020 

 Chicorium endividae (escarola) s.esp 
cabell d’àngel 
gran 

8030 
0 
0 

200 
290 
270 

 total 2 varietats 8030 760 

 Phaseolus vulgaris (mongeta) s.esp 
kylie 
Buenos aires  
perolar 
núria 
perona 
‘del ganxet’ 

2440 
0 
0 
0 
0 
0 

190 

400 
220 
480 
120 
120 
350 
220 

 total 6 varietats 2630 1910 

 Brassica oleracea 
(col, coliflor i bróquil) 

var. Viridis 
col verda  
col 
var. botrytis (coliflor) 
coliflor verda 
bròquil savoy 

0 
350 
910 

0 
0 

910 

0 
340 
390 
300 
590 
300 

 total 5 varietats 2170 1920 

 Beta vulgaris (bleda) Bleda 840 3030 

 total 1 varietats 840 3030 

 Cucurbita pepo (carbassó) Carbassó 
Carbassó blanc 

205 
43 

175 
0 

 total 2 varietats 248 175 

 Allium ampeloprasum (porro) -- 10.128 2.190 

 total 1 varietat 10128 2190 

 Allium sativum (all) All morat 
All xino 

1764 
0 

3763 
470 

 total 2 varietats 1764 4233 

 Allium cepa L. (ceba) Ceba tendra 5.780 3.580 

total 1 varietat 5780 3580 

 Pisum sativum (pèsol) Pèsol alt 
Pèsol nanos 
s.esp. 

0 
0 

192 

460 
110 
140 

 total 2 varietats 192 710 
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Taula 6.2.  Distribució i riquesa d’espècies en l’explotació de Can Montmany (CM) 

Explotació  Espècies Varietats (cultivars) Abundància 

    2011 2012 

Can 
Monmany 

(CM) 

 
 

Solanum lycopersicum 
(tomaquet) 

Bodar   
comanxe 
rosaplè 
Tres cantós 
Popa de vaca 
Pera de Girona 
Pera de valència 
verd 
royesta 
xerri 
cobra 
Montserrat 
Collserola 

187 
186 

48 
48 
48 

0 
48 

0 
186 

90 
0 
0 

48 

150 
0 

130 
140 
200 

70 
0 

100 
50 

130 
80 
50 

0 

 total 13 varietats 889 1100 

 Vicia faba (faba)  218 235 

 total 1 varietat 218 235 

 Solanum melongena (alberginia) s.esp 120 240 

 total 1 varietat 120 240 

 Solanum tuberosum (patates) s.esp 45 64 

 total 1 varietat 45 64 

 Spinacia oleracea (espinacs) s.esp 0 1440 

 total 1 varietat 0 1440 

 vitis vinifera (vinya) Merlot 200 200 

 total 1 varietat 200 200 

“S.esp” es refereix als individus de varietat desconeguda (sense especificar). L’abundància es dona en 
nombre d’individus.  

 

 

 

 

 
Taula 6.3. Riquesa d’espècies al 2011  (índex de Shannon-Wiener) 

Explotació camp número 
d’espècies 

H’ observat H’ màxim H’ mínim H’ observat 
/ H’ màxim 

Can Monmany 
(CM) 

CM1 
CM2 
CM3 
CM4 
CM5 
CM6 

1 
12 
0* 
10 
9 
1 

0 
2.7823 
0 
2.2034 
2.4337 
0 

0 
3.5849 
0 
3.3219 
3.1700 
0 

0 
0.0161 
0 
0.056176 
0.004678 
0 

0 
0.78 
0 
0.66 
0.77 
0 

*No té biodiversitat perquè el terreny de CM3, l’any 2011 no estava sent cultivat.    
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Taula 6.4. Distribució i riquesa d’espècies en explotacions diferents de CM 

Explotació Camps Espècies Varietats 
Abundància relativa 

espècies 

    2011 2012 

Hípica Can Caldés 
(HSC) 

1 Hordeum vulgare (ordi) s.esp 1 1 

Can Borrell 
(CB) 

1,2,3,4 
Triticum monococcum 
(trepadella) 
Panicum miliaceum (mill) 

s.esp 
 

s.esp 

0 
 

1 

1 
 

0 

Torre Negra Rubi 
(TNR) 

1,2,3,4,5 xTriticosecale (triticale) s.esp 0 1 

Francesc Bancells 
Rubi (FBR) 

1,2 
5-11 

Avena sativa (civada) 
Avena sativa (civada) 

s.esp 
s.esp 

0 
1 

1 
0 

3 
4 

Hordeum vulgare (ordi) 
Hordeum vulgare (ordi) 

s.esp 
s.esp 

0 
0 

1 
1 

4 
12-15 

Olea europaea (olivera) 
Helianthus annuus (girasol) 

s.esp 
s.esp 

1 
0 

0* 
1 

5-11 Triticum aestivum (blat) s.esp 0 1 

Lopez Sant Cugat 
(LSC) 

1 Triticum aestivum (blat) s.esp 1 1 

Josep  
(JER) 

2,3,5 
1,4,6 

xTriticosecale (triticale) 
xTriticosecale (triticale) 

s.esp 
s.esp 

0 
1 

1 
1 

*El camp FBR4 té cultius herbacis de secà i als marges té unes quantes oliveres. S’ha suposat negligible 
l’abundància relativa de les oliveres ja que la proporció respecte a l’abundància de l’ordi és ínfima. “S.esp” 
significa sense especificar. 

 
 
 
 
 
 
 
Taula 6.5 riquesa i abundància d’espècies al 2012 

Explotació camp 
número 

d’espècies 
H’ observat H’ màxim H’ mínim 

H’ observat 
/ H’ màxim 

Can Monmany 
(CM) 

CM1 
CM2 
CM3 
CM4 
CM5 
CM6 

1 
12 
12 
5 
6 
1 

0 
2.4662 
3.1334 
1.5918 
1.9801 
0 

0 
3.5849 
3.5849 
2.3220 
2.5850 
0 

0 
0.01306 
0.02123 
0.06601 
0.01143 
0 

0 
0.69 
0.87 
0.69 
0.77 
0 
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L’any 2011 el camp amb més diversitat d’espècies conreades era el CM2, seguit del 

CM5 i el CM4; encara que tots ells han puntuat per sobre de 2. El valor que ens 

interessa per saber quin camp s’apropa més a la biodiversitat màxima que permet 

l’hàbitat és el que posa en relació la H’ observada amb la H’ màxima (on a valors 

propers a 1 vol dir que la proporció entre les espècies s’aproxima a la seva proporció 

ideal). Així, les espècies de CM2 i CM5 tenen una abundància relativa més homogènia 

mentre que CM 4 on les abundàncies relatives són més dispars. 

 

L’any 2012, en canvi, el camp amb més diversitat d’espècies conreades passa a ser el 

CM3, seguit de CM2, CM5  i CM4. La diversitat en aquests camps es redueix degut a 

que també es redueixen el nombre d’espècies cultivades. En CM2 però, encara que es 

manté el mateix nombre d’espècies que el 2011, la biodiversitat també disminueix. 

Això és degut a que l’abundància relativa de cada espècie s’ha alterat, afavorint la 

predominança de certes espècies. Això fa que la relació entre la diversitat observada i 

la diversitat màxima disminueixi (passa del 0.78 al 0.69). Encara i així, el valor de 

diversitat màxim s’aconsegueix aquest any 2012, on el valor H’ sobrepassa per primera 

vegada el 3 (CM3). Això no és degut a la riquesa d’espècies sinó a l’homogeneïtat dels 

valors de l’abundància relativa, on per primera vegada la relació entre la H’ observada i 

la H’ total és major que 0.85.  

 
Resultats de l’enquesta “horts urbans” 

Els resultats de l’enquesta feta per 

determinar la presència d’agricultura a la 

ciutat de Sant Cugat (en forma d’horts 

urbans) indiquen que només una petita 

porció de les  llars tenen un hort propi; on 

dels 69 habitatges enquestats, només 8 

tenen un hort en l’actualitat [12%]. Si ens 

fixem en la resta dels habitatges, trobem que una porció semblant no té hort però n’ha 

tingut en anys anteriors elevant el percentatge de llars que han tingut o tenen hort a 

una cinquena part [20,3%] del total enquestat (figura 6.17). Aquests habitatges que 

alguna vegada han tingut un hort són més abundants en el barri de Coll Favà (5 llars), 

12% 

8% 

80% 

tenen hort

n'han tingut

no en tenen

presència d'horts urbans 

Figura 6.17. percentatge d'horts familiars 
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seguit del barri de Can Gatxet (3 llars), Torre Blanca i el centre (2 llars respectivament) i 

per últim l’Eixample Sud i el Parc Central (1 llar cadascú). En la mostra corresponent a 

la resta de barris no hi ha cap immoble amb hort.  

 

Del total d’enquestats amb hort (passat i present), la meitat té l’hort situat en un pati o 

jardí mentre que la resta està situat en balcons (29%) o petits camps de conreu (21%). 

 

Pel que fa als resultats de la pregunta 7, on es busca determinar els trets principals 

alhora de distingir les característiques de la gestió dels horts urbans, els resultats es 

presenten a la figura 6.18. En relació a l’ús de productes ecològics (fitosanitaris, 

fertilitzants, etc.) la majoria dels enquestats [57%] n’utilitza sovint i el 7% n’utilitza de 

vegades mentre que la resta no utilitza productes ecològics [36%)]. Això no comporta 

necessàriament que la fracció que ha respost que “no” no sigui ecològica, ja que 

també es pot considerar agricultura ecològica si tampoc utilitzen productes químics de 

síntesi. En relació a l’ús de llavors/planter ecològic certificat, les respostes són més 

variades. Així, la majoria dels habitatges enquestats no utilitza (o ha utilitzat) aquest 

tipus de llavors mentre que una proporció igualment alta ho desconeix. Això demostra 

la dificultat per trobar les llavors ecològiques i el nivell de desconeixement sobre el 

planter/llavors ecològiques per part dels caps de família. Per últim, més del 50% fa o 

ha fet rotació i associació, mentre que els que no en fan es situen en el 28% del total. 
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Figura 6.18. Gestió dels horts urbans a Sant Cugat del Vallès en relació a l’agricultura ecològica     
(any 2012). 

 
A partir de les preguntes 5 i 6 s’ha pogut determinar la quantitat d’horts en 

funcionament en cada període en una línia temporal que inclou els últims vint anys 

(figura 6.19). Els resultats a la pregunta “des de quant fa que tens hort?” mostren com 

la quantitat de llars ha anat augmentant fins l’actualitat on ha a començat a disminuir. 

També es situen els períodes en què els horts de les llars que van tenir hort estaven en 

funcionament. L’hort més antic es va començar fa 78 anys i el més nou fa poc menys 

d’un any, mentre que la durada del període en que els horts estan en funcionament va 

des de un màxim de 20 anys i un mínim d’un any. El temps d’existència mitjà és de 8 

anys. 

 

Figura 6.19. Evolució 
temporal del nombre 
d’horts urbans a Sant 
Cugat del Vallès del total 
d’enquestats en tant per 
cent.  

 

 

 

A més, s’ha buscat determinar la biodiversitat en els horts urbans dels santcugatencs 

preguntant per les espècies i varietats cultivades. Així, l’any 2012 s’han plantat 20 

espècies diferents corresponents a 10 famílies diferents entre els 8 habitatges amb 

hort (taula 6).  
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Taula 6.6. Espècies cultivades en els hort urbans 2012 

Família Espècie Nom català Nº horts % d'Horts 

Liliaceae Allium cepa L. Ceba 3 38 
 Allium sativum All 1 13 
 Allium ampeloprasum porro 1 13 

Umbeliferae Daucus carota pastanagues 4 50 
Quenopodiàcies Beta vulgaris Bleda 2 25 

Asteraceae Lactuca sativa Enciam 6 75 
 Cynara cardunculus Carxofes 1 13 

Cucurbitaceae Cucumis sativus Cogombre 1 13 

 Cucumis melo Meló 1 13 
Cruciferae Brassica oleracea Col/coliflor/bròquil 2 26 

Leguminoceae Vicia faba (faba) Faves 3 38 
 Pisum sativum Pèsols 1 13 
 Phaseolus vulgaris Mongetes 2 25 

Solanaceae Solanum tuberosum Patates 1 13 
 Capsicum annuum Pebrots 3 38 
 Solanum melongena Albergínies 2 25 
 Solanum lycopersicum Tomàquets 7 88 

Rosaceae Fragaria vesca Maduixes 1 13 
Labiatae Mentha x piperita Menta 1 13 

 Thymus vulgaris Farigola 1 13 

10 famílies 20 espècies 20 espècies -- -- 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.19 Relació entre 

la superfície i la riquesa 

d’espècies en els horts 

urbans de Sant Cugat del 

Vallès al 2012. 
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Les varietats més cultivades són els tomàquets [88% dels horts], l’enciam [75% dels 

horts] i la pastanaga [50% dels horts]. En general, la riquesa d’espècies en cada hort ve 

donada per la seva grandària, on els horts més petits solen tenir menys espècies (2-6 

espècies) i els més grans solen tenir-ne més (12-18 espècies). La mitjana se situa en les 

7 espècies per hort en el 2012 (figura 20). 

 

En la pregunta 9: “Has cultivat o tens interès per cultivar espècies o varietats locals que 

hagin esdevingut poc utilitzades”, de la totalitat d’habitatges amb hort, un 46% té 

interès per cultivar aquest tipus de varietats, encara que ningú no en cultiva. 

 

En quant als habitatges sense hort, la majoria dels enquestats afirma no tenir hort 

degut a una falta d’espai i temps per dedicar-s’hi (55%). La resta o bé no s’ho ha 

plantejat (38%) o bé no ha volgut (7%). La crisi no sembla afectar gaire ja que ningú ha 

marcat la cinquena opció: “per falta de diners” (figura 6.20). 

             

Figura 6.20  Motius pels que la majoria dels enquestats no tenen hort urbà a Sant Cugat del Vallès. 

 

Pel que fa a l’extensió i nivell de coneixement de la biodiversitat i els seus beneficis, es 

va fer unes preguntes conjuntes a la totalitat dels enquestats (69 persones). 

En la pregunta número 10a se’ls preguntava si sabien què era la biodiversitat, encara 

que gaire bé tothom tenia una certa noció del seu significat (els resultava familiar) els 

resultats mostren com només la meitat de la població podia fer una definició bàsica. 

Aquest percentatge varia segons si l’enquestat té hort o no, on de la població amb hort 

un 85% ho pot definir mentre que dels que no en tenen només fan una bona definició 

el 38% dels enquestats. 

38% 

37% 
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6. DISCUSIÓ DE RESULTATS 

 

Al terme de Sant Cugat del Vallès, els resultats obtinguts ens indiquen que l’extensió 

de la superfície agrícola d’iniciativa privada es troba actualment molt reduïda. Els 

hàbitats agrícoles, constituïts per 40 petits camps de conreu, es troben concentrats en 

7 explotacions escampades pels límits urbans. L’emplaçament dels camps és un factor 

que encara que no sembla afectar la biodiversitat de cultius, sí que pot afectar a la 

biodiversitat total de la zona; ja que depenent de les superfícies amb que limitin els 

camps de conreu (zona urbana o bosc) poden ser freqüentats per espècies silvestres, 

tant animals com vegetals, que faran augmentar la riquesa d’espècies. Així, segons els 

propis pagesos, les espècies del bosc com els porcs senglars, els conills o els ocells 

acostumen a “envair” aquells camps que limiten en algun punt del seu perímetre amb 

el bosc. 

 

S’ha identificat 8 hàbitats agrícoles a partir de 3 factors condicionants de la 

biodiversitat ecosistèmica: la litologia (sòl argilós i no-argilós), la coberta o tipus de 

cultius i la gestió (ecològica i no-ecològica). Aquests factors que han servit per 

determinar la diversitat d’hàbitats també influeixen sobre la diversitat d’espècies. 

 

La gestió dels camps (factor antropològic) ha estat determinant pel que fa a la 

diversitat d’espècies i en aquest sentit, s’ha donat que els camps de conreu amb més 

diversitat cultivada són els que han obtingut una puntuació més alta en  la valoració 

que s’ha fet de quant ecològica és la seva gestió (els camps de CM). Aquest resultat 

concorda amb altres estudis (Bengtsson et al., 2005) on es demostra com una gestió 

més ecològica fa augmentar la riquesa d’espècies com també la biodiversitat general 

d’aquests agroecosistemes. Ara bé, en el present estudi també s’ha trobat que 

l’agricultura ecològica certificada (CCPAE) no assegura necessàriament la biodiversitat 

en els  camps de conreu, perquè  l’única explotació ecològica certificada a Sant Cugat 

(CB) no té biodiversitat cultivada ja que es tracta d’un camp monocultiu amb rotació 

de trepadella al 2012 i mill al 2011. El certificat ecològic del CCPAE, però, sí que 

assegura una gestió lliure de productes químics de síntesi.  
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D’altre banda, la coberta del sòl en aquests camps de CM és d’hortalisses i  sembla que 

aquest tipus de coberta estigui associat amb més riquesa d’espècies. Això podria ser 

degut a raons de la demanda del mercat i  les característiques intrínseques de l’horta 

(on els productes no es poden emmagatzemar durant períodes extensos), per tant el 

seu cultiu implicaria una varietat de productes per tal de poder satisfer la demanda del 

moment. Ara bé, també es pot donar el cas que un camp d’hortalisses sigui un 

monocultiu, com ja passa en les grans explotacions d’agricultura convencional. Així 

doncs, sembla que és el tipus de gestió ecològica, sempre i quan s’incloguin tècniques 

com l’associació, la rotació de cultius, i el cultiu d’espècies tradicionals, el factor 

principal que determinaria la biodiversitat d’espècies cultivades en els ecosistemes 

agraris estudiats. 

El tipus de roca mare i les característiques hidrològiques del sòl (sòl argilós i no-

argilós), no sembla influir gaire en la biodiversitat agrícola.  

Dels tres factors estudiats, són els dos factors antropogènics els que influeixen en la 

biodiversitat d’espècies trobada a Sant Cugat. Això pot ser degut al fet que els hàbitats 

agrícoles s´han creat artificialment i depenen en gran mesura de la gestió humana. Les 

característiques naturals del sòl (en aquest cas si reté o no reté l’aigua) es poden 

contrarestar mitjançant sistemes artificials (com el reg). 

 

Pel que fa als horts urbans, s’ha observat com l’extensió de l’agricultura d’iniciativa 

privada dins de la ciutat de Sant Cugat (hort urbans) es dóna en una minoria 

d’habitatges enquestats.  

 

Els horts urbans de les persones enquestades en aquest treball tenen una riquesa 

d’espècies total (20 espècies) molt similar al total d’espècies agrícoles als camps de 

conreu (20-24 espècies) de Sant Cugat. En general es tracta de les mateixes espècies , 

encara que als horts urbans es cultiven plantes aromàtiques, cosa que no es fa als 

camps de conreu. Això, entre d’altres motius, pot ser degut a que els horts urbans no 

tenen una finalitat comercial sinó que són horts de consum propi. Contràriament al 

que passa amb els camps de conreu, no tots els habitatges amb hort urbà han estat 

estudiats ja que la mostra representa una petita part del total. Així, podria ser que la 

riquesa d’espècies en el total d’horts urbans de Sant Cugat fos més gran que la 
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mesurada en aquest treball. Per tant, encara que són de petita extensió, aquests horts 

urbans poden representar una reserva substancial de la biodiversitat d’espècies 

cultivades.  

El número d’horts urbans va augmentar considerablement a partir de l’any 1992/1997 

i ara s’ha estabilitzat. 

 

A Sant Cugat, es cultiven força varietats locals tradicionals. Aquests resultats semblen 

respondre a un interès creixent per la conservació d’aquestes varietats i la seva 

reutilització. Es pot dir que passa el mateix a CM (explotació que alberga totes les 

varietats tradicionals i locals observades) on pel fet de plantar aquestes varietats, 

s’està fent una forma de conservació in-situ, fonamental per a la conservació 

d’aquestes varietats i de tot el patrimoni genètic que inclouen. 
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7.CONCLUSIONS 

 

Les principals conclusions d’aquest treball intenten respondre a les hipòtesis 

plantejades  i són: 

 L’àrea que correspon al territori agrícola de Sant Cugat (113 ha) representa una 

petita superfície [2.3%] de la totalitat del terme, i està constituïda per 40 camps de 

conreu de superfície petita (2.4 ha de mitjana) que es distribueixen al llarg del límit 

urbà i on, aquells que es troben a la vora d’espais forestals, poden donar suport a 

espècies del bosc de Collserola.  

 

 S’han determinat 8 tipus d’hàbitats agrícoles (diversitat ecosistèmica) segons 

coberta de cultius, tipus de terreny (argilós, no-argilós) i tipus de gestió (ecològica, 

poc ecològica i no-ecològica). D’aquests el que predomina amb més superfície és el 

dels camps d’herbàcies sobre terreny no-argilós i gestió  no-ecològica (73 ha).  

L’hàbitat d’hortalisses sobre terreny no-argilós i gestió ecològica té una superfície 

de 1.1  ha.   

 

 La major riquesa d’espècies i varietats de cultius s’ha trobat en l’hàbitat 

corresponent als camps d’hortalisses sobre terreny no-argilós i de  gestió ecològica. 

  

 Els factors que determinen la biodiversitat d’espècies i varietats cultivades al 

terme de Sant Cugat són, principalment, el tipus de gestió i el tipus de coberta de 

cultius. S’ha comprovat que la gestió ecològica utilitzada als camps d’hortalisses de 

Can Montmany, que inclou l’associació, la rotació i el cultiu d’espècies locals 

tradicionals, és un factor clau i resulta en una gran riquesa d’espècies i varietats i 

en un valor elevat per l’índex de biodiversitat de Shannon. Respecte als camps 

estudiats, el tipus de coberta d’hortalisses, independentment de la seva gestió, 

també juga un paper important i els dos factors semblen determinar la 

biodiversitat cultivada. 
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 La biodiversitat no és un dels requisits obligats en la certificació ecològica segons 

el CCPAE, i així existeix un camp a Sant Cugat que tenint certificat ecològic del 

CCPAE no té biodiversitat cultivada doncs és un monocultiu. En aquest sentit, cal 

que el certificat ecològic del CCPAE inclogui la conservació de la biodiversitat 

d’espècies cultivada als camps de conreu. 

 

 Als camps de Sant Cugat es conreen 55 varietats de les quals 16 són varietats 

tradicionals i 46 són hortalisses (7 són herbacis i 2 són fruiters no-dolços). D’entre 

aquestes 55 varietats, 2 tenen certificat ecològic (mill i trepadella) i de les varietats 

tradicionals 3 són típiques del Vallès: el tomàquet de Collserola, l’enciam sucre i la 

mongeta del ganxet o mongeta ‘filari’. Aquesta última amb certificat de 

denominació d’origen. Aquest fet és important, ja que es contribueix a la 

conservació in-situ d’aquestes varietats. 

 

 Pocs enquestats afirmen no voler tenir un hort urbà, mentre que un 38% dels 

enquestats afirma no haver-s’ho plantejat. A més, dues terceres parts de la 

població de Sant Cugat no sap que és la biodiversitat. Aquests dos últims sectors de 

la població, per tant, representen una gran oportunitat per polítiques locals que, 

d’acord amb l’Agenda 21, busquin incentivar l’augment d’hàbitats per 

l’agrobiodiversitat. En aquest sentit, ja s’estan fent jornades informatives (com els 

cursets que ofereix l’oficina Sant Cugat sostenible), visites a l’explotació de Can 

Montmany, xerrades divulgatives a les escoles i es promou la compra de productes 

ecològics locals amb un mercat ecològic quinzenal. Calen, però, més iniciatives en 

aquesta línia que serveixin per informar a la població sobre la biodiversitat, que 

promoguin l’ús d’horts urbans i que incentivin el consum de varietats tradicionals 

produïdes localment amb una gestió ecològica que incideixi  en la biodiversitat. 

 

 Segons els propis agricultors, cap està utilitzant varietats transgèniques i per tant 

es pot dir que el terme de Sant Cugat és, de moment, una zona lliure de 

transgènics. 

 

 El nombre d’habitatges amb hort sembla estar en augment. 
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 Així,  podem dir que al terme de Sant Cugat actualment,  hi ha una certa iniciativa 

privada representada per horts urbans i camps de conreu d’hortalisses que, si bé 

no està  molt generalitzada, actua a favor de la conservació de la biodiversitat de la 

millor manera possible: gestió ecològica a favor de la agrobiodiversitat i 

conservació in-situ.  
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9.ANNEX  

 

Entrevista a en Kevin Fisher, pagès de Can Monmany 

Estem a la finca de Can Monmany, que des del març de 2012 és 

pública, propietat de l’ajuntament de Sant Cugat i Valldoreix, i és 

una finca amb una història agrícola molt llarga que hauríeu 

d’investigar a través del ‘Juanjo’ de l’ajuntament de Valldoreix, 

que us pot donar informació i documents, és historiador, però a 

grans trets diria que és una colònia agrícola que va estar en 

funcionament fins a la fil·loxera, amb molts treballadors, una botiga a Barcelona, i 

exportació a l’estranger, però que a partir d’aquell moment ha anat en declivi, i s’han 

produït intents de revitalització fallits. Ara mateix la finca té 80 hectàrees, dels quals 70 

són forestals, i 10 agràries, i de les agràries la meitat estan semi - aforestades. 

Nosaltres som una gent que fa quasi 4 anys que som aquí, que venim expulsats d’altres 

zones de conreus de Sant Cugat, per plans urbanístics principalment, i vam començar 

amb un petit tros que ens va deixar la gent de la casa i hem anat ampliant una mica, 

sobretot amb horta, encara que això no és un lloc d’horta, és més aviat de vinyes, 

oliveres: secà. Ara estem fent 1’5 hectàrees d’oliveres i 1 d’horta. 

Tenim aquí un mapa, i ens agradaria que ens determinessis que és el que conreeu. 

(Ens ho marca) Això és el que tenim actualment, encara que cada vegada anem a més, 

cada cop tenim més. El que volem fer és una reactivació agrària, val la pena plantejar-

s’ho però en part és romanticisme. 

Per fer l’estudi de biodiversitat, ens interessaria saber quines espècies teniu. 

Estiu: mongeta, tomàquets, carbassó, albergínia, pebrot. O més per un o més per 

l’altre. Cada any varia una mica. Hivern: Col, coliflor, bròquil, porro, ceba, all, fava, 

pèsol, enciam, bleda, espinacs. L’horta té uns cicles molt més curts que el secà. Fem 

rotació de camps per les famílies i necessitats nutricionals, però mai deixés de cultivar 

una espècie concreta si fas horta variada. Tot és regadiu, menys les vinyes i les oliveres 
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(‘boquerut’ és el nom de la espècie concreta). Per treure’n els fruits es crea un ambient 

familiar i a garrotades ens hi passem tot el dia. 

En la gestió del sòl, què feu per nodrir els vegetals? 

A llarg termini, utilitzem fonamentalment fems, normalment de vedella i alguna 

vegada de cavall. Algun ramader ens el porta o bé alguna hípica. 

Tenen certificat? 

No, n’haurien de tenir i hem de caminar en la via que en tinguin. Després, tenim un 

nutrient molt immediat, que és una barreja de compostos vegetals, que té una càrrega 

de nitrogen bastant forta, sense ser de síntesi química. Ho fem servir sobretot en 

cultius curts que t’interessa que creixin ràpid. Per últim hi ha adobs en verd, que és 

incorporar plantes que milloren la fertilitat del terra, lleguminoses. 

Llaureu? 

Llaurem molt, no es volteja, sinó que es passa una ‘estripadora’ i un altre aparell, un 

cultivador, i a més de 25 cm de profunditat no hi arribem. 

Què feu per combatre les malalties i com plantegeu el seu control? 

Una opció és que són policultius, hi ha molta varietat, i que el fet que estiguin en files 

permet major facilitat per detectar irregularitats (són unitats de treball molt petites). 

Una altra són els tractaments preventius a base de extractes naturals, com ortiga i cua 

de cavall. I els altres són tractaments més potents a base de material d’origen mineral, 

que són principalment coure i sofre. 

Les unitats petites de treball i la rotació de cultius són la clau per a la prevenció de 

malalties en agricultura ecològica. Però els tractaments són també molt importants, cal 

fer-los i ens agradaria que tan de bo no fos així, no ens agrada. Ho fem més aviat a 

l’estiu, a l’ hivern no cal tant.  

El més important en la rotació és que les solanàcies, la família del pebrot, tomàquet..., 

no es repeteixin mai en el mateix lloc. Les crucíferes procurem també no repetir-les. 
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Les associacions hem anat veient que no és massa bona opció, no dóna molt bons 

resultats. 

Quin tipus de sòl tenen aquestes terres? 

El substrat és ‘collserolí’, que són llicorelles. I després, depenent de la parcel·la i de la 

seva història, n’hi ha que tenen continguts d’argila més gran, i d’altres que són més 

sorrenques. Són sòls poc profunds els de Collserola, en general.    

Què ens pots dir de les vostres llavors? 

De llavors, tenim una part d’elles certificada comprades, una altra part 

d’autoproducció, i més del 50% de planter no certificat com a ecològic, perquè no 

tenim disponibilitat de planter ecològic còmode, hem d’anar massa lluny.  

Les que compreu, d’on són? 

D’un planterista del Papiol, ‘Planters Faura’, que també ven a cooperatives i a sectors 

petits, ell les produeix. I unes altres a proveïdors de llavors ecològiques. Si alguna 

espècie ens agrada molt, doncs fem nosaltres mateixos el planter. Però hi ha espècies 

que no podem produir-ne un planter degut a la seva dificultat i no ens queda més 

remei que anar al planterista, i moltes vegades aquest és convencional. Com a filosofia 

intentem posar-ne el màxim d’aquelles que hem vist que funcionen bé, però és costós. 

Les lleis de patents de llavors són perverses, però això només t’afecta si fas sobretot 

secà i a gran escala, ningú mira si et guardes una llavor amb patent, tot i això la llei no 

és massa clara i s’ha d’anar amb compte. 

Seguint amb tot això, ens agradaria saber si des del teu punt de vista, tens 

coneixement de que es compleixin totes les lleis vigents en la producció i 

comercialització d’agricultura ecològica? 

Bé, nosaltres no estem certificats com a ecològic, però ens acabarem certificant 

perquè potser algun dia el nostre producte passi per un intermediari i es vengui a 

alguna botiga, i aquesta ha de donar la cara defensant que el que ven és un producte 

ecològic. Però, de moment no el necessitem aquest certificat ja que nosaltres ara per 

ara venem a cooperatives com ‘El cabàs’ o ‘La civada’ i a grups de consum directe que 
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a priori confien que el que compra és ecològic, doncs moltes vegades venen aquí, 

ajuden i veuen el que fem i tot queda amb proximitat. Diguéssim que el certificat 

només seria una garantia legal.  

D’altra banda, jo opino que la certificació catalana, ja que a l’estat espanyol es fa de 

manera autonòmica, és bastant bona, amb uns criteris prou objectius. El problema és 

que és un valor molt superficial, molta burocràcia i molt poc anàlisi de com estàs fent 

les coses. A la certificació també li manquen alguns aspectes socials, per exemple pots 

fer agricultura ecològica i tenir als treballadors mal pagats. Crec que si es fa l’esforç de 

fer el certificat, també s’hauria de fer per canviar com estan les coses avui en dia en 

l’agricultura, que és un sector ‘miserable’, mal tractat. 

Quina és la institució que s’encarrega de tot això? 

És el CCPAE, el Comitè Català de Producció Agrària Ecològica. A la pàgina web trobareu 

molta informació. 

Quin és el producte que més mercat mou, aquí a Sant Cugat? 

A nosaltres el que ens va millor és produir productes molt frescs, buscar la diferència 

entre que es culli i el mateix dia menjar-se’l enfront el que tarda dies o setmanes en 

ser consumit. Per exemple, ‘vegetals de fulla’, com l’enciam, veiem que la gent els 

valora bé. Quan no tenim un aliment que la gent ens demana el que fem és comprar-

lo, i la diferència de frescor la gent la nota. Qui diu l’enciam, diu la bleda, l’espinac, 

l’escarola. 

Quins són tots els punts de venda on podem trobar un producte teu a Sant Cugat? 

Hi ha ‘El cabàs’, hi ha més grups de consum i després la venda a domicili. La diferència 

d’‘El cabàs’, amb els altres grups de consum és que tenen un format diferent, ells 

tenen una persona treballant mentre que als altres es reparteixen entre tots la feina, 

fonamentalment. 

Per a què entengueu com funcionem: nosaltres som l’Alfons i jo, que ens encarreguem 

del cultiu, i després hi és l’ Ignasi, amb la part comercial: tenim una persona dedicada a 
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vendre. A part, tenim dues noies que fan la part educativa – social, amb activitats aquí, 

cursets per adults, i són al ‘casal Torreblanca’. 

A quins processats és sotmès el vegetal un cop s’ha collit? 

Quan s’ha collit el producte el que fem és netejar-lo, i fer el que en anglès es denomina 

‘packaging’, que es basa en preparar la cistella en funció del que demana la gent, n’hi 

ha que agafen una cistella bàsica i d’altres que n’afegeixen mil coses i el repartiment. 

Això implica que hi ha un cost de la matèria prima i un cost extra dels afegits: si fas el 

repartiment serà més car, si només muntes la cistella doncs és més barat. Aleshores 

aquests marges són els que ens ajuden a funcionar. De la part comercial traiem diners 

que van a parar a l’hort, perquè l’hort en si és un negoci no molt fructífer. 

Ens agradaria esbrinar si el tòpic que diu que l’agricultura ecològica és beneficiosa 

nutricionalment o només és una estratègia comercial és vertader o fals. Què ens en 

pots dir, d’això? 

Jo hi crec. A veure, nutricionalment és molt relatiu, a nivell del que t’aporta a la teva 

nutrició és possible que un tomàquet cultivat amb agricultura convencional sigui molt 

nutritiu i un tomàquet conreat a l’hivern en un hivernacle amb calefacció no valgui res. 

Un altre tema són els efectes que et puguin provocar un o l’altre sobre la teva salut. En 

això estic convençut que els productes ecològics són beneficiosos. Els productes 

convencionals no tenen regulació, doncs és evident que encara que si en menges un 

d’aquests aliments no et passarà res, però si ho fas i es demostra que aquell producte 

és cancerigen, ningú controlarà que en mengis o no. 

Independentment de la finca, quina és la vostra trajectòria com a grup de pagesos? 

Aquest és el quart estiu que portem aquí. Fa anys, tot això eren vinyes, feixes i feixes 

de vinya. Nosaltres abans de venir aquí érem en una zona intermèdia entre Sant Cugat 

i Cerdanyola, són els terrenys de davant del ‘setball’, el club de tennis. Allà fèiem més o 

menys el mateix. No ens hem aventurat mai a fer res nou ja que mai hem sabut amb 

certesa el nostre futur, no teníem promesa de terres. 

Moltes gràcies per l’atenció, Kevin, i molta sort! 
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VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DEL VALLÉS (CATALUNYA) 

Tomàquet de Collserola (solanum lycopersicum) 

Catalogada una varietat tradicional de tomàquet català al Parc Natural de la Serra de 

Collserola. A l’any 2011, el propietari de Can Mandó, finca situada al parc de Collserola, 

prop de Vallvidrera, va compartir les llavors d'una varietat de tomàquet que la seva 

família havia cultivat a Collserola des de sempre amb la Fundació Miquel Agustí per a 

la seva valoració. 

 

 

La Fundació va incloure aquesta varietat de tomàquet en el catàleg de varietats 

tradicionals catalanes de tomàquets. Ës una varietat del tipus Supergros Marmande, i 

es caracteriza per ser de gran tamany ( d'uns 12cm d’amplada x 8 cm d'alçada i uns 

500 g de pes d'aproximadament). 
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Enciam del sucre 

Nom científic: Lactuca sativa L. 

Família: Compostes o asteraceae 

Noms vulgars: Cat: Enciam, Encisam, Lletuga 

Cast: lechuga; Port: alface; Angl: Lettuce; Fr: laitue; It: lactuga 

Varietat: del sucre 

 

 

Figura 2. 

http://www.esporus.org/recursos/productes/COMPOSTES/Enciam%20del%20sucre.pdf 

Coneixement agronòmic: 

Del tipus batavia, es considera una varietat d’hivern, ja que resisteix molt bé el fred. Les 

peces es fan grosses. Les fulles tenen les vores fosques, la textura mig cruixent i el gust 

molt fi. 

Es sembra a la tardor i l'hivern. 
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La Mongeta del ganxet 

Nom científic: Phaseolus vulgaris 

Mongeta del ganxet o ‘filaire’ 

                                 

http://2.bp.blogspot.com/sl2Kz_dGkfM/TswKTqmLT6I/AAAAAAAAENY/87Pzu638lHo/s

1600/DSC_0052.JPG 

La DOP Mongeta del Ganxet, protegeix la mongeta de la varietat Ganxet produïda a les 

comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, i alguns municipis del Maresme i de 

La Selva. 

La zona de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) comprèn la depressió del Vallès 

fins a la vall i delta del riu Tordera. 

El 23.12.11 va obtenir el reconeixement de la Comissió Europea mitjançant la 

publicació en el DOUE de la seva inscripció al registre comunitari de DOP i IGP. 

Té forma de ganxo, característica a la que es refereix el nom. De grandària mitjana, a 

la boca té és cremosa, i un gust suau; de pell fina inapreciable. 

Quan es ven elaborada, només es poden utilitzar les mongetes, aigua i sal, sense cap 

additiu ni conservant http://www.mongetadelganxet.cat/pdf/premsa_13.pdf 
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