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1. PRIMER BLOC: INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Motivació personal 

 

El que es presenta a continuació és el projecte de final de Màster d'Agricultura Ecològica. 

El present projecte ve motivat per la forta vinculació que té l'autor amb la zona d'estudi, el 

Parc Rural de la Torre Negra. Aquesta vinculació és fruit d'una llarga trajectòria d'ús de 

l'espai, primer per motius d'oci i de contacte amb la natura i després per motius 

professionals i ideològics. Actualment, la meva professió d'educador ambiental es realitza 

bàsicament en aquest espai, i algunes de les meves activitats relacionades amb 

l'agroecologia s'han dut a terme també en la zona. 

Com a santcugatenc, crec en la defensa d'aquest espai emblemàtic, pel qual molts ens 

hem mobilitzat, i en la seva gestió des d'un punt de vista agroecològic. Amb aquest treball 

aporto un altre granet de sorra en el procés col·lectiu de creació del Parc Rural. 

 

1.2. Agraïments 

 

En la gestació del projecte hi han intervingut diverses persones, que a títol individual o per 

motius professionals han mostrat interès i dedicació. 

Vull agrair especialment la col·laboració del tècnic d’educació ambiental de l'ajuntament 

de Sant Cugat, German Llerena, per la informació facilitada i per la seva incansable tasca 

de promoure aquest tipus de projectes i iniciatives. Això ho faig extensiu als seus 

companys de treball de l'àrea de medi ambient, Sergi Sempere i la Laura. 

Agrair també l'ajuda de la Mariona Espinet del Departament de Didàctica de les 

Matemàtiques i les Ciències Experimentals de la UAB, qui en el marc de col·laboració 

entre l'ajuntament i aquest centre dinamitza i proporciona formació de gran valor als 

educadors de la ciutat. De la mateixa forma, agrair la tasca dels membres del grup de 

formació de mestres “Educació per la Sostenibilitat al llarg de la vida” i les Joves 

Associades per l'Hort Escolar que han aportat el seu punt de vista. 

Són de vital importància per aquest projecte els antecedents de treballs fets per Aitana 

Martín-Aragón i Miren Rekondo. 
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Per últim, agrair a tots aquells i aquelles qui han conviscut amb mí mentre dedicava el 

meu temps a això, companys de casa i família, especialment l'Artur Marco. 

 

1.3. Estructura de la memòria 

 

En aquest primer bloc s'exposen els objectius i la metodologia que s'ha emprat per 

l'elaboració del projecte. 

El segon bloc consisteix en la definició del marc contextual del projecte. Es detalla la 

ubicació en l'espai i en el temps de la proposta. S'ha considerat necessari elaborar un petit 

resum de la història de l'espai com a part d'aquesta contextualització. S'exposen al final 

de bloc un seguit de conclusions d'importància per al present projecte. 

El tercer bloc fa una aproximació al concepte d'educació per la sostenibilitat i a l'enfoc que 

es dóna a aquesta per tal que esdevingui una eina útil per la promoció de l'agricultura 

ecològica i l'agroecologia. A partir d'aquí, s'exploren els agents implicats en aquesta tasca 

a nivell del municipi, i es dibuixen algunes de les seves potencialitats i limitacions. 

El quart bloc és la diagnosi agroecològica de l'espai objecte d'estudi. 

En el cinquè bloc es fa una proposta de disseny de la finca que agrupa la informació 

obtinguda. La proposta consisteix en una sectorització de cultius, planificació de les 

rotacions, gestió de la fertilitat i de la sanitat vegetal. Es proporcionen directrius generals 

sobre el maneig de cada sector. No s'entra a enumerar les especificitats de cada cultiu, ja 

que la proposta inclou la implantació de més de 30 espècies diferents. A més, tractant-se 

del projecte d'un màster d'agricultura ecològica, es considera que aquesta informació ja 

s'ha tractat en altres moments del curs i és de fàcil accés.  Per últim, es descriuen els 

elements estructurals necessaris per la posada en marxa d'aquest projecte. 

L'últim bloc recull la proposta d'organització i gestió de diferents aspectes com el treball, el  

material, la certificació o les ventes, per elaborar una aproximació econòmica del projecte.  
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1.4. Objectius del projecte 

 

El punt de partida d'aquest treball és la hipòtesi de que “el context actual és idoni per la 

creació d'un espai d'intercanvi i aprenentatge en agricultura ecològica al municipi de Sant 

Cugat, concretament al Parc Rural de la Torre Negra”. 

 

Els objectius generals del projecte són: 

 

• Descriure el conjunt de processos, col·lectius i activitats relacionades amb la 

promoció de l'agricultura ecològica i l'agroecologia que es duen a terme en el 

municipi.  

• Identificar les necessitats d'aquests processos o col·lectius en relació a la 

creació d'un hort municipal pedagògic i/o productiu. 

• Dissenyar aquest espai i proposar fórmules per al seu funcionament. 

 

Els objectius específics que se’n deriven són els següents: 

 

• Descriure el conjunt de processos, col·lectius i activitats relacionades amb la 

promoció de l'agricultura ecològica i l'agroecologia que es duen a terme en el 

municipi.  

 

� Descriure els programes educatius relacionats amb l'agricultura ecològica 

i l'agroecologia i els agents implicats. 

� Descriure el paper en la pràctica i difusió de l'agroecologia dels 

col·lectius organitzats de consum ecològic i de les tendes especialitzades 

en productes ecològics. 

 

 

• Identificar les necessitats d'aquests processos o col·lectius en relació a la 

creació d'un hort municipal pedagògic i/o productiu. 

 

• Dissenyar aquest espai i proposar fórmules per al seu funcionament. 
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� Elaborar un disseny agronòmic que s’adeqüi a totes aquestes 

necessitats, partint d'una correcta diagnosi agroecològica 

� Dissenyar una forma d'organització del treball en aquest espai 

� Elaborar una proposta econòmica per la posada en marxa i manteniment 

de l'espai 

 

 

1.5. Metodologia 

 

Per al plantejament del projecte, es va realitzar una primera recerca sobre conceptes 

claus en educació ambiental, i en concret d'educació per la sostenibilitat en l'àmbit de 

l'hort escolar o educatiu i l'agroecologia. 

Es va fer una aproximació a l’àmbit d’estudi i als  seus antecedents històrics. Això es va 

realitzar mitjançant una recerca d’informació sobre el context del parc, gràcies a la 

obtenció dels documents i estudis previs cedits per l’Àrea de Medi Ambient de 

l’Ajuntament.  

La segona part del treball consisteix en una recerca sobre el funcionament d’un seguit 

d’agents i processos que han estat identificats prèviament en un context molt definit: 

l’àmbit local. Per obtenir-ne la informació es plantejaren en un primer moment un seguit 

d'eines: 

 

- Sessió en el grup de formació de mestres  

- Sessió en el grup de treball d’educadores d’hort escolar 

- Entrevistes amb el tècnic d’educació ambiental 

- Entrevistes amb el tècnic gerent de la Xarxa d’Espais Lliures de Sant 

Cugat 

- Entrevistes amb els promotors del projecte de Centre d’Interpretació del 

Parc Rural de la Torre Negra del Club Muntanyenc Sant Cugat 

- Visites a les tres cooperatives de consum ecològic 
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Es van explotar la majoria d'aquestes eines, però no es pogué realitzar les sessions de 

treball amb el grups de mestres i educadors.  Això  fou degut a una falta de programació i 

sobretot d’adequació al seu calendari: el projecte s’inicià a mes de juny quan aquests 

grups de treball estaven finalitzant el curs i s’ha realitzat bàsicament entre agost i 

setembre, mentre que els grups de treball no emprenen la seva activitat fins a finals de 

setembre. L'entrevista amb el tècnic gerent de la Xarxa d'Espais d’Interès Natural es va 

reduir a una reunió informal. 

Aquest recull d'informació es va analitzar i estructurar. Es van identificar algunes 

necessitats concretes dels diversos col·lectius, i es va integrar tota la informació en els 

blocs tercer i quart.  Va servir com a punt de partida per a la fase de diagnosi i de disseny.  

La diagnosi es va centrar en aspectes agronòmics (físics, químics i biòtics) al considerar-

se que la diagnosi del context social i econòmic ja s'havia fet en els anteriors apartats. 

Finalment, el disseny s'ha estructurat a partir d'una sectorització de les parcel·les. S'han 

descrit les seves característiques, la corresponent planificació de cultius i activitats, i s'han 

detallat aspectes de gestió de la fertilitat i la sanitat dels cultius. Per acabar, s'ha fet una 

previsió de les tasques a realitzar i una proposta econòmica que pretén integrar tots 

aquests elements de disseny. Les fonts bibliogràfiques emprades han estat diverses: 

bibliografia publicada, documents legislatius, publicacions i articles i pàgines web i 

informació publicada a Internet. 
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2. SEGON BLOC:  MARC CONTEXTUAL 
 

2.1. El municipi de Sant Cugat del Vallès 

 

El Municipi de Sant Cugat del Vallès està situat a la comarca del Vallès Occidental, en la 

província de Barcelona. Sant Cugat del Vallès limita pel Nord amb Sant Quirze del Vallès, 

a l’est amb Cerdanyola, Al Sud amb Barcelona i Sant Feliu de Llobregat i a l’Oest amb 

Molins de Rei, Papiol, Castellbisbal i Rubí . 

 

                  

S’estén al peu dels boscos del vessant nord-occidental de la serra de Collserola fins al 

inici de la depressió vallesana i llinda pel nord i l’oest amb rieres de Rubí i Vallvidrera. 

 

Sant Cugat té una superfície de 48’2 ha i d’acord amb les xifres oficials del padró 

d’habitants (IDESCAT), l’any 2007 tenia 74.345 habitants. De tal manera que la densitat 

de la població és de 1.541’5 hab./km2.  

Sant Cugat és un municipi que ha viscut un procés d'expansió increïble. Aquest procés 

s'ha desenvolupat en diferents etapes, de les quals es destaca la darrera per la seva 

Catalunya 

Gràfic 1: Ubicació del municipi de Sant Cugat  
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magnitud i afectació a les zones agrícoles. En els últims anys s’ha anat incrementant dels 

gairebé 30.000 habitants de l’any 1975 als més de 65.000 de l’any 2004. La taxa de 

creixement de la població és molt elevada, especialment des de l’any 2000, a partir del 

qual s’ha mantingut gairebé per sobre del 5% anual, per tant, en gairebé 30 anys la 

població s’ha multiplicat per 2’17. 

El model de construcció característic d’aquesta etapa són les cases en filera i la 

configuració de nous espais urbans obtinguts a partir d’un procés de metropolització  molt 

accelerat que ha obtingut de l’espai agrari el sòl necessari per a l’expansió de les activitats 

terciàries, secundàries, d’infraestructures i residencials.  

Encara ara hi ha alguna finca hortifrutícola intensiva i alguns horts urbans d’autoconsum i 

es poden trobar també alguna explotació equina on produeixen farratge per al bestiar, 

però la majoria de parcel·les abans agrícoles, actualment estan ocupades per bosc a 

causa de l’abandonament. 

 

2.2. Agricultura periurbana, ecològica i en un espai protegit 

 

En el procés expansionista de les àrees d'influència de les ciutats, pocs són els 

instruments d’ordenació que són capaços de preservar aquells sòls que per les seves 

condicions agrològiques o naturals presenten unes millors condicions per al progrés de les 

funcions agràries. Tan sols les diferents formes de protecció d’espais naturals o rurals amb 

menor pressió urbana, estan obtenint resultats satisfactoris. (Alberdi Collantes, 2002). És 

en aquest sentit on pren rellevància la potenciació i protecció dels espais agrícoles 

periurbans, concretament a l’espai rural que ocupa el parc de la Torre Negra. 

La promoció i la valorització de l’agricultura en les àrees periurbanes assumeix un 

significat estratègic a més d’un aspecte paisatgístic, econòmic i ambiental, i passa a ser 

un tema de caràcter cultural. Aquestes àrees periurbanes representen una ocasió única 

per a un confrontament i un diàleg molt reivindicat entre la cultura rural i la cultura 

metropolitana. És així com poden convertir-se en un laboratori de noves aportacions 

socials, econòmiques i productives crucials per a la revalorització d’una nova realitat rural. 

(Stolfi, 2004) 

L’agricultura periurbana, té peculiaritats que haurien de ser aprofitades al màxim: les 

oportunitats que li ofereix la proximitat a un mercat consumidor, la sensibilitat creixent cap 

a aspectes de qualitat i de seguretat alimentària i la demanda social de noves activitats 
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(educació ambientals, oci, formació...). 

En els espais periurbans els efectes sobre el medi ambient de les diferents pràctiques 

agrícoles superen la qüestió dels llindars de contaminació o d'afectació ambiental, i 

inclouen efectes sobre  la consciència ambiental dels milers de ciutadans urbans. En 

tractar-se el present projecte d'un treball final del Màster d'Agricultura Ecològica, no es 

considera necessària la definició d'aquesta ni entrar en detall sobre les implicacions de 

practicar una agricultura sostenible, a tots els nivells. Totes les propostes del present 

projecte es fan encarades a la pràctica de l'Agricultura Ecològica, i específicament a 

l'aplicació dels principis de l'Agroecologia.  

Es destaquen dues definicions que incorporen visions molt ajustades a l'enfoc que 

requereix el nostre marc contextual: “l'Agroecologia pot ser definida com l’ús ecològic dels 

recursos naturals a través de formes d’acció social col·lectiva que presenten alternatives a 

l’actual crisis de modernitat, mitjançant propostes de desenvolupament participatiu 

(Toledo, 1985). Des dels àmbits de producció i la circulació alternativa de productes, 

pretén establir formes de producció i consum que contribueixin a afrontar la crisis 

ecològica i social, i amb això restaurar el curs alterat de la coevolució social i ecològica 

(Norgaard, 1994)”. 

2.3. El Parc Rural de la Torre Negra 

 

El parc rural de la Torre Negra, es localitza al municipi de Sant Cugat del Vallès, al peu de 

la Serra de Collserola. Comprèn unes 400 hectàrees de bosc, conreus i erms, elements 

característics del paisatge vallesà. 

 

 Veure Gràfic 2: Ubicació i límits del Parc Rural de la Torre Negra  (Font: Pla Especial Protecció i 

 Millora, 2006) 

 

 

La ubicació estratègica del lloc, a la frontera d'un nucli urbà en creixement (Sant Cugat del 

Vallès) i a la vora d'un espai protegit (Parc de Collserola), ha convertit la Torre Negra en 

un cas paradigmàtic de les dinàmiques territorials que experimenten els espais lliures a 

les àrees metropolitanes.  
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Aquests espais estan sotmesos d'una banda a la pressió immobiliària associada al 

creixement urbà, i de l'altra, a les demandes socials de preservació dels espais lliures i de 

manteniment dels paisatges que configuren, com a sinònim d'equilibri del territori i de 

qualitat de vida (Bolòs i Cortina, 2005). 

 

La protecció de l’àmbit del parc rural de la Torre Negra, ha estat un llarg procés de 30 

anys. Ha estat el resultat d’un ampli procés social en el que han participat entitats 

municipals diverses. Ha estat motivat per una problemàtica continuada d’una reivindicació 

social en la qual no només formaven part entitats ecologistes, com en la majoria dels 

casos, sinó que també la població de Sant Cugat ha estat implicada; ja que Torre Negra 

ha estat i serà sempre un espai simbòlic per a la ciutat. 

1.. Els inicis de la problemàtica 

Els orígens de la problemàtica que afecta els Rodals de la Torre Negra rau en la 

classificació urbanística i el règim jurídic d’aquests terrenys agroforestals com a sòl 

urbanitzable no programat que el Pla General Metropolità de 1976 va atorgar a una part 

del sector. 

L’adquisició, el 1986, d’un 42% dels terrenys per part d’un grup immobiliari, amb la 

presumible voluntat de procedir a programar-lo i a urbanitzar-lo, va ser el factor que va 

sensibilitzar la població i que en va catalitzar la mobilització. (Bolòs i Cortina 2005) 

El 1991, aquest grup immobiliari va presentar un primer Programa d’actuació urbanística 

del sector de la Torre Negra, però la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya va emetre una sentència desestimant les pretensions 

de la promoció perquè el sector fos considerat urbanitzable programat. 

2.. La ciutadania es manifesta 

L’any 1993, la Festa de Tardor (festa popular que les entitats del municipi organitzen cada 

any, des de 1976, al voltant d’un lema reivindicatiu) reclama la protecció dels Rodals de la 

Torre Negra amb el lema «Torre Negra, zona forestal!». Un any més tard es va constituir la 

Plataforma Cívica en Defensa de Torre Negra i Rodals, integrant un gran nombre d’entitats 

i els grups polítics del municipi i s’inicien les primeres accions públiques en defensa 

d’aquest espai. 
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L’any 1995 resulta cabdal en l'evolució del conflicte dels Rodals de la Torre Negra. D’una 

banda es manifesta de forma explícita la voluntat ciutadana de protegir el indret a través 

de la recollida de 10.000 signatures sol·licitant la preservació integral dels Rodals de la 

Torre Negra i de l’altra, l'administració local pren iniciativa (Bolòs Cortina 2005). 

3.. Comencen els tràmits per a la protecció 

En el pacte de govern municipal que s'estableix aquell any s'acorda la redacció d’un 

Estudi per a la preservació, ordenació i gestió dels Rodals de la Torre Negra i d’un 

calendari per executar-lo. Per tal de consolidar aquest objectiu i garantir el caràcter 

participatiu del procés es va constituir una Comissió de Seguiment integrada per 

representats de la Plataforma Cívica, pels membres de l’equip de govern, per tots els 

partits amb representació a l’Ajuntament i pels membres de l’Equip Redactor de l’Estudi.  

L’any 1996, en compliment de l’acord esmentat, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

convoca un concurs públic per a l’elaboració de l’Estudi de preservació. Aquest treball, 

que va ser portat a terme per un equip interdisciplinari coordinat per l’advocat Albert 

Cortina, va fonamentar amb criteris científics l'interès de protegir el paratge i va establir 

diverses hipòtesis d’actuació, tot recomanant com a més favorable la preservació integral 

mitjançant la classificació com a sistema general del sòl no urbanitzable i la proposta de 

creació d’un parc rural, hipòtesi que comportava la desclassificació del sector a través de 

la modificació del PGM. 

 

 

Gràfic 3: Cartell de la Plataforma Defensem Torre Negra 
(Font: Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat) 
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4.. Una agressió, una resposta 

El febrer de 1997 es produeix una agressió no reivindicada consistent en el intent d’abatre 

el Pi d’en Xandri, arbre bicentenari declarat d’interès comarcal ubicat al bell mig dels 

Rodals de la Torre Negra i, juntament amb el Monestir, un dels símbols tradicionals de la 

ciutat. Aquest incident, a part de posar en perill la supervivència del pi, provoca una 

important reacció d’indignació ciutadana, i s’apleguen més de 4.000 persones en una 

marxa de repulsa i de reivindicació de la protecció integral de el indret. 

El desembre de 1997, d’acord amb els resultats de l’Estudi de preservació i seguint les 

recomanacions de l’equip redactor, el Ple municipal aprova de forma unànime l’Avanç de 

modificació del PGM a la zona dels Rodals de la Torre Negra, que inclou les quatre 

alternatives de planejament presentades i la recomanació dels mecanismes per a assolir 

un canvi en la classificació del sòl, de l’urbanitzable no programat al sistema general del 

sòl no urbanitzable. 

Aquest mateix mes entra en vigor la Llei 6/1998, de 13 d’abril sobre el règim del sòl i 

valoracions, que el Govern de l’Estat havia aprovat a partir d’un seguit de mesures 

liberalitzadores en matèria de sòl. 

 

5.. Es desestima la Urbanització per part del Ple Municipal, els inicis formals per 

a la protecció de l’espai de la Torre Negra. 

El juliol de 1998 l’empresa promotora presenta novament a tràmit el Programa d’Actuació 

Urbanística al sector. El setembre de 1998, per acord del Ple municipal, es desestima 

aquesta sol·licitud i, com a resposta, el desembre de 1998 l’empresa promotora interposa 

recurs contenciós–administratiu contra l’acord del Ple municipal en què es va acordar la 

desestimació. La sentencia ha estat favorable al grup immobiliari, tot i que s’ha produït 

amb posterioritat a l’aprovació definitiva de la modificació del PGM, que requalifica la zona 

com a parc rural. Es tracta de la continuació d'un estira i arronsa entre administració i 

promotor de presentar projecte, denegar-lo i recórrer que encara segueix amb resolucions 

pendents.  
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6.. La requalificació urbanística i els fets d’actualitat 

La Comissió d'Urbanisme de Catalunya va aprovar, l’abril de 2003, la requalificació 

urbanística de la zona agrícola i forestal de Torre Negra (150 hectàrees). 

El Pla Especial per a la Protecció i Millora del Parc Rural de la Torre Negra ha estat 

aprovat el passat 13 d'agost per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i ara 

s'inicia el període d’aplicació de les reglamentacions i de les activitats exposades en el 

document jurídic. 

Tot i això, resta un marge d'actuació en l'àmbit jurídic que permet encara possibilitats de 

tirar endavant el projecte urbanístic als promotors. El fet que encara hi hagi resolucions 

pendents obre les  portes a possibles contradiccions entre aquestes i el marc jurídic 

actual, com ha passat amb la darrera sentència, i per tant fa que el conflicte no es pugui 

donat per tancat definitivament. 

El Pla Especial fa la següent definició de la figura de Parc Rural: “figura de regulació, 

ordenació i gestió d’espais no urbanitzats destinats a la preservació i potenciació dels 

valors mediambientals, ecològics, paisatgístics, culturals, didàctics i productius que, al 

llarg del temps s’han rebut com a un llegat històric dels avantpassats i que es volen deixar 

en bones condicions per al futur”. 

Així doncs, els espais agrícoles de la Torre Negra, no tenen tant el paper d’obtenir altes 

rendibilitats econòmiques i de producció, sinó de més aviat complir una funció social, 

ecològica com a espais oberts adjacents al Parc de Collserola, amb un caràcter estratègic 

de contenció del creixement urbà i de manteniment del paisatge rural. 

 

A hores d’ara, s’estan iniciant des de l’Àrea de Medi Ambient una sèrie de processos per a 

posar en marxa la gestió del parc rural. Així doncs, s’està encarregant de proposar un 

projecte de gestió i desenvolupament per al parc rural, i ha posat en marxa el procés de 

protecció i creació de l’Anella verda de Sant Cugat: la Xarxa d’Espais d’Interès Natural de 

Sant Cugat  (XEIN). 
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2.4. La situació actual de l'agricultura al Parc Rural 

 

El Pla Especial posa un gran èmfasi en el paper de l'agricultura com a element 

vertebrador i dinamitzador del Parc Rural. La situació actual d'aquest sector, però, no 

sembla que li permeti tenir un paper molt actiu en la gestió del parc. 

 

 Veure Gràfic 4: Zones d'activitat agrícola al sector (Font: Pla Especial de Protecció i Millora, 

 2006) 

 

El panorama actual és desencoratjador, doncs l’avaluació econòmica dels cultius actuals i 

la imminent desaparició dels ajuts de la PAC, fan totalment necessari un canvi en aquest 

tipus d’agricultura de mínims. Una proposta del Pla de gestió agrícola del parc rural de la 

Torre Negra, Casañas F. I Caceres A. 2006 afirma que l’espai presenta aproximadament 

50 ha de conreu amb una alta parcel·lació, això dificulta la proposta d’alternatives de 

conreu econòmicament rendibles i per tant perilla fins i tot la continuïtat de qualsevol tipus 

d’agricultura. (Casañas i Muñoz, 2006) 

 

En l’esmentat Pla de Gestió agrícola, es fa un diagnòstic en punts forts i febles d’aquest 

espai per a facilitar l’elaboració de les propostes d’actuació: 

 

Punts forts Punts febles 

Bon emplaçament geogràfic i òptimes 

xarxes de comunicació. Això pot 

afavorir la comercialització i distribució 

dels productes 

Alta fragmentació de l’espai que es 

tradueix en parcel·les de petites 

dimensions i que impossibilita una 

proposta d’alternativa de conreus viable 

per a cada propietari. 

Ubicació dispersa de les parcel·les del 

mateix propietari. 

Condicions climàtiques i edafològiques 

adequades per un gran nombre de 

conreus Poca diversificació de productes agraris 

Possibilitats de reg en zones concretes 
Manca de propietaris agrícoles que 

vulguin desenvolupar l’activitat agrària. 

Voluntat política d’intervenir per a la 

millora de la gestió agrícola del territori 

Manca d’estructures d’assessorament 

per a la gestió i comercialització de 
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possibles alternatives de conreu 

 

 

 

 

També es realitza una breu descripció territorial de l’àmbit d’estudi i es fa una proposta 

d’actuació agrícola. Aquest proposta està basada en el sistema de Producció Integrada. 

En aquest estudi es presenten els principals criteris d’aquest sistema productiu, i es 

proposen unes alternatives de conreu per a les parcel·les de la Torre Negra.  

Aquestes alternatives són: 

• Rotació de cultius extensius 

• Rotació de cultius hortícoles 

• Planta aromàtica i medicinal 

• Cultius arboris: la vinya 

• Conreus de petits fruits 

• Cultius de farratges 

 

A més a més, també fa una sèrie de propostes per a la prevenció d’incendis forestals, els 

horts educatius i les infraestructures necessàries. 

 

Un aspecte a destacar d'aquest estudi és que posa de manifest la difícil viabilitat de 

qualsevol tipus de gestió agrícola que no integri el sector en tot el seu conjunt. Tal i com 

s’ha detallat en l’explicació del context històric i legal, actualment és del tot inviable una 

gestió de tot el sector degut a les diferències entre els diferents propietaris. Una part d’ells 

aposta per la urbanització del sector i per la gestió de les àrees lluïres com a parc urbà. 

Aquest fet fa molt difícil, al menys a un plaç curt ni mig, que es pugui tirar endavant una 

gestió agrícola conjunta de la zona, i requereix la posada en marxa d’un pla de gestió 

agrícola per parts. 

 

El 2007, s'elabora un altre document aporta directrius per a la gestió agrícola del Parc 

Rural. Es tracta d'un projecte de final de carrera de Ciències Ambientals, Agroecologia 

periurbana a Sant Cugat, Document base per a la redacció del Pla de Gestió i 

Desenvolupament del parc rural de la Torre Negra. Martín-Aragó, A. 2007. Aquest 

Taula 1 : Taula de diagnosi del pla de gestió agrícola del parc rural de la Torre Negra (Font: Martín-

Aragón, 2007) 



Disseny d'un hort pedagògic i productiu al Parc Rural de la Torre �egra 

 

 16 

document ha estat una gran eina de partida per el present projecte.  

 

Es fan propostes a diferents nivell, pel que fa a la informació-difusió del Parc Rural 

s'especifica: 

 

...cal, adaptar la divulgació a l’agricultura. A l’agricultura periurbana i ecològica en aquest 

cas. Això situa als usuaris i resta de ciutadans com a possibles consumidors de productes, 

i l’activitat agrícola en sí com el focus d’interès al voltant del qual fer arribar els continguts 

que és necessari divulgar. Aquests, però, estaran també en funció de la mateixa activitat, i 

poden desenvolupar-se visions més àmplies que la local: caldrà treballar els conceptes de 

via verda, cinturó agrícola de Collserola, Parc Agrícola del Vallès, la situació de 

l’agroecologia i l’agricultura al món, etc.  

Per tant és convenient ubicar els escenaris de més activitat en relació al parc rural per a 

plantejar la tasca divulgativa: 

• El consum dels productes agrícoles, especialment els grups de consumidors i la 

dinàmica de les cistelles. 

• El lleure a l’eix del camí de Can Borrell. 

• Els centres escolars que tinguin relació amb el parc rural. 

És a dir, que l’activitat de comercialització directa dels productes agrícoles pot ser l’eina 

principal sobre la que muntar programes de divulgació i comunicació amb els objectius 

esmentats...(Martín-Aragón, 2007) 

 

També dedica un bloc sencer del projecte a elaborar una proposta per al model de gestió 

de la producció, comercialització i consum, al Parc Rural. N'extreu les següents 

conclusions: 

 

• El parc rural de la Torre Negra és un espai idoni per al desenvolupament de 

l’agricultura ecològica, gràcies a la seva situació periurbana. Aquest fet determina 

que la comercialització local sigui l’estratègia bàsica per assegurar la sortida dels 

productes i per tant l’estabilització del sector agrícola. 

• Seguir els criteris de l’agroecologia és molt convenient en aquest espai per la seva 

capacitat comercial i els beneficis ecològics, econòmics i socials que comporta 

aquesta disciplina. 
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• La producció agroecològica a Torre Negra ha d’anar implantant-se per fases. A  la 

primera fase de producció es proposa la creació en els terrenys públics d’un hort 

educatiu, un hort per a la recerca i un hort productiu. És necessari, per aquesta 

primera fase la realització d’estudis i projectes per a l’extracció d’aigua per al reg. 

• Al terreny públic de secà es proposa l’ús de la parcel·la per a la recerca en al 

primera fase productiva del parc rural. 

• És recomanable la contractació d’un pagès experimentat en producció 

agroecològica d’hort i de secà per a portar a terme la producció de la primera fase. 

Aquest a de permetre i participar en les activitats que es duguin a terme a l’hort 

educatiu. 

• L’hort educatiu pot prendre com a referència l’hort escolar de la Universitat de 

Davis. 

• Als terrenys de secà es proposa implantar metodologies de producció 

agroecològiques a mida que els diferents propietaris vagin accedint a reactivar 

l’activitat agrícola. Caldria apropar el concepte de gestió unitària dels terrenys de 

secà per a obtenir suficient rendiment de producció per a la transformació i venta 

de productes (pa, farina...) 

• Utilitzar sistemes de comercialització de Mercat Local i de Circuits Curts de 

Comercialització és l’alternativa que compleix amb els requisits de l’Agroecologia. 

Aquest tipus de mecanismes asseguren a més un desenvolupament rural i una 

transformació social per a l’espai i el municipi, ja que col·laboren en millorar la 

relació entre productors i consumidors. 

• En els sistemes ML i CCC és important treballar conjuntament amb el consumidor 

per tal de que aquest conegui tot el sistema de producció i venta i fer-lo així 

conscient dels factors que determinen les característiques del producte obtingut. 

• Els mecanismes de comercialització més adients en el context de la Torre Negra i 

Sant Cugat són els grups de consumidors, els convenis amb entitats socials o no, 

de consum, restauració i cuina de Sant Cugat que estiguin interessats en 

l’adquisició de productes ecològics i la promoció del projecte de menjadors escolars 

sostenibles, amb la possibilitat de proveir algun dels productes. 

• Els mecanismes de comercialització hauran de: incidir en una educació i formació 

per al consum crític i responsable, dinamitzar i donar suport i assessorament a la 

creació i el desenvolupament de projectes cooperatius i d’innovació social, 
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potenciar i treballar conjuntament amb els investigadors i elaborar i facilitar 

informació per al consumidor interessat en l’alimentació ecològica i la producció 

agrària local i catalana. 

• El model de cooperativa de consumidors o grup de consum organitzat no hauria de 

fer-se d’esquenes als ja existents, sinó precisament en col·laboració amb els 

mateixos per tal d’encertar la millor o millors fórmules per al cas santcugatenc. 

• Per apropar els productes a aquelles persones que no s’organitzin en grups de 

consum, es proposa fer servir canals ja establerts per entitats socials, centres 

cívics, cuines formatives o punts d’informació sobre el parc rural o fins i tot punts 

puntuals en llocs i moments de molta afluència d’usuaris del parc. 

• El futur d’iniciatives com el parc rural, en el seu aspecte fonamental de la 

comercialització directa dels productes, segurament està molt més lligat al 

desplegament de menjadors escolars sostenibles 

 

Per últim, puntualitza: “aquesta és una proposta base que pretén emmarcar un sistema 

general amb el qual començar a activar la producció al parc rural. Ara bé, per tal de posar 

en marxa els terrenys cultivats serà necessari l’assessorament d’estudis més 

especialitzats que tinguin en compte els principis de l’agroecologia o de tècnics 

especialitzats”. (Martín-Aragón, 2007) 

 

La proposta que es desenvolupa en aquest projecte pot considerar-se un estudi 

especialitzat per la parcel·la pública del Parc Rural. 

 

2.5. El Centre d'Interpretació del Parc Rural de la Torre Negra 
(CIPRTN) 

 

Una de les propostes que s'ha desenvolupat durant el 2007 i el 2008 per un equip mixt de 

persones interessades en el projecte ha estat la del CIPRTN. El projecte l'ha presentat 

l'entitat del Club Muntanyenc de Sant Cugat (CMSC) a l'Ajuntament i està actualment en 

discussió. Cal destacar que el CMSC és l'entitat que, a través del Grup de Natura, ha 

liderat la mobilització ciutadana per la protecció del sector, a més de tenir una llarga 

trajectòria de treball d'estudi i divulgació dels valors dels espais naturals del municipi, i 

comptar amb un fort arrelament a la ciutat, essent l'entitat que compta amb un número 
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més gran de socis.  

El projecte de CIPRTN és un projecte ambiciós que incorpora moltes de les línies de 

treball que s'han perfilat en els documents fins ara exposats. S'ubicaria a la seu del Club 

Muntanyenc, i comptaria amb personal tècnic per la coordinació i atenció al públic. 

 
S'adjunten alguns extractes del CIPRTN: 
 

1..  

2..  

3..  

4..  

5..  

 

Objectius del Centre d’Interpretació en quant a la Torre Negra i la XEIN: 

Donar a conèixer el Parc Rural de la TN i els seus valors a preservar  

el caràcter agro-forestal;  
la història humana que n’ha determinat la situació ambiental;  
la història recent de la protecció i l’estat actual;  
les activitats agrícoles locals i algunes tècniques agrícoles relacionades amb 

l’agricultura tradicional i l’ecològica. 
Donar a conèixer les possibilitats de lleure de la zona i informar de la normativa vigent. 
Impulsar la participació i implicació ciutadana en el territori: 

A través de la relació directa producció ecològica-consum responsable per al 
manteniment de l’activitat agrícola. 

A través del treball de restauració i manteniment (actes i convocatòries obertes). 
A través de l’educació ambiental.  

Impulsar una agricultura viva: 
com a llegat del passat i amb futur,  
com a espai de manteniment dels valors ecològics de la serra i del Vallès,  
amb un paper social fonamental per la sostenibilitat.  

 

Producció 
Comercialització 

Innovació 
Recerca 

Educació 
Participació 

Informació 
Comunicació 

Producció Ecològica 
Circuits Curts de 
comercialització 
(grups de 
consumidors, venda 
directa)  
Menjadors escolars 
ecològics 
 

Recerques 
universitàries 
que asseguren 
la innovació 
(convenis)  
 

Banc de llavors 
(recuperació de 
llavors autòctones) de 
suport a la xarxa 
d’horts escolars 
Convocatòries a la 
població per participar 
en feines de 
restauració ambiental 
i agrícoles  
Formació universitària 
(pràctiques i altres) al 
parc rural 

Punt d’informació 
gestionat per 
entitats 
Centre d’informació 
virtual que ha de 
promoure els 
productes i les 
convocatòries 
d’activitats per la 
població 
Productes “marca” 
per difondre el parc 
Promoure el PAV 
 

 

Taules 2 i 3: Objectius i dimensions del CIPRTN (Font: Proposta Centre d'Interpretació del parc rural de la 

Torre Negra, Club Muntanyenc de Sant Cugat) 
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La proposta d'hort pedagògic i productiu es veuria molt reforçada amb la creació d'aquest 

Centre d'Interpretació. Actuaria com a punt de trobada i distribució dels productes de 

l'hort, el personal contractat podria gestionar les qüestions administratives i de 

comptabilitat de l'hort i serviria de plataforma de difusió de tota l'activitat pedagògica i 

productiva que s'hi dugués a terme. És a dir, que s'establiria una relació de 

complementarietat entre l'espai d'informació, gestió i organització de les activitats, i l'espai 

físic sobre el qual s'executarien algunes activitats de formació i de producció.  

2.6. Els terrenys municipals del Torrent de Llaceres 

 

La parcel·la en la qual es proposa la ubicació de l'hort, tal i com recomana el projecte 

esmentat, és una finca pública, ubicada al l'extrem sud del sector de la Torre Negra. Es 

divideix en dues parts, i a una es fa la proposta de l'hort pedagògic en concret mentre que 

a l'altra ja s'hi està engegant un cultiu de secà, que es contempla dins la gestió del 

conjunt. S'entra més en detall sobre les característiques de la parcel·la en apartats 

posteriors. 

Veure Gràfic 5 i 14: Ubicació terrenys públics del Torrent de Llaceres (Font: Pla Especial de 

Protecció i Millora, 2006) 

 

 

2.7.  Conclusions sobre el Marc Contextual 

 

− El municipi de Sant Cugat ha viscut un creixement extraordinari en els darrers anys 

que requereix emprendre mesures de protecció efectives per als espais lliures (Xarxa 

d'Espais d'Interès Natural de Sant Cugat). Un espai que requereix especial atenció és 

el Parc Rural de la Torre Negra. 

− El Parc Rural de la Torre Negra, per la seva història i l'actual marc jurídic i context 

social que l'envolta precisa d'una gran intervenció de l'administració. La gestió de 

l'espai ha de complir amb el Pla Especial de Protecció i Millora i és molt recomanable 

que es parteixi de les directrius traçades pel Document base per a la redacció del Pla 

de Gestió i Desenvolupament del parc rural de la Torre Negra. (Martín-Aragón, 2007). 
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− Per incidir en el complex procés de protecció des d'un punt de vista social, cal que la 

gestió que es faci sigui participativa i perceptible pel ciutadà. 

− De les quatre dimensions de la gestió citades aquest projecte pot desenvolupar 

funcions en la de “producció, comercialització i consum” i “educació, formació i 

participació”.   

− Existeix un Pla de Gestió Agrícola que posa de manifest la necessitat d'una gestió 

conjunta de la zona, que no és possible pels diversos motius exposats. 

− La situació actual de l'agricultura al Parc Rural és d'abandonament i nul·la perspectiva 

de futur: és necessària la intervenció de l'administració per fer que es reiniciï l'activitat. 

− La posada en marxa d'un Centre d'Interpretació del Parc Rural pot esdevenir un 

complement idoni per la producció-consum d'una hipotètica producció al parc. 

− Els terrenys públic del Torrent de Llaceres són un espai idoni per iniciar-hi aquesta 

producció.  
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3. BLOC TERCER: La promoció de l’agricultura ecològica i 
l’agroecologia al municipi de Sant Cugat 

 

3.1. L’agricultura ecològica i l'agroecologia en el programes 
municipals d’educació ambiental  

 

 

Educació per la sostenibiltat en el marc del paradigma de la complexitat 

 

La injustícia social i la insostenibilitat ecològica presents en el món actual reclamen la 

construcció col·lectiva de noves maneres de sentir, valorar, pensar i actuar en els 

individus i les col·lectivitats que possibiliti una vida digna en un entorn sostenible. Noves 

maneres d’abordar el coneixement de la realitat i que permeti prendre decisions per 

construir noves formes de vida (Sanmartí et al. 2004). El paradigma de la complexitat pot 

donar resposta a questa necessitat. 

La perspectiva de la complexitat en la ciència escolar obliga a plantejar nous temes, fets i 

models científics derivats de concebre els fenòmens com a sistemes complexos i a posar 

èmfasis al diàleg entre disciplines. D’altra banda, introdueix noves dimensions en la forma 

d pensar del alumnat i en el llenguatge necessari per expressar-lo i conformar-lo. Obliga a 

donar més un enfocament cap a l’acció i recuperar el paper de les emocions com a 

element central en el procés de formació de coneixement científic. (Izquierdo et al. 2004) 

En aquest context d’injustícia social i insostenibilitat ambiental, es planteja la importància 

d’educar pel desenvolupament sostenible des de la complexitat. L’escola ha de capacitar 

la ciutadania per pensar, parlar, sentir i actuar enfront dels reptes que presenta el nostre 

temps. (Bonil, 2005) 

Però educar pel desenvolupament sostenible és més que això, vol dir apostar per la no- 

neutralitat i tenir una voluntat transformadora. Implica un projecte educatiu amb voluntat 

de canviar estils de sentir, pensar i actuar. Un projecte que possibiliti construir una cultura 

pròpia que determini un estil d’organització, de presa de decisions, de relació entre els 

seus membres. Educar per l’acció però no vol dir imposar pautes de conducta uniformes, 

sinó desenvolupar habilitats com el pensament crític, la reflexió i la participació, que 

permetin incidir de forma conscient en la presa de decisions individuals i col·lectives. 

(Pujol,2005) 



Disseny d'un hort pedagògic i productiu al Parc Rural de la Torre �egra 

 

 23 

 

L'educació per la sostenibilitat a l'hort 

 

Quan parlem d’educació ambiental i encara més si usem el terme educació per la  

sostenibilitat, no ens podem quedar només amb el coneixement i respecte pel medi,  pels  

espais naturals. Cal parlar d’interaccions socials, d’economia, de pressió sobre els  

recursos naturals, d’injustícia social a nivell global però també local, del nostre consum,  

etc. L’agricultura està a la base de tot plegat i és important conèixer com funciona 

(Rekondo, 2008). 

 

No és objectiu del present treball justificar la necessitat de l’hort escolar com a aula 

educativa, però es pretén posar de manifest que en l’hort escolar conflueixen els referents 

teòrics anteriorment exposats, i que brinda la oportunitat per innovar en l'educació per la 

sostenibilitat. Aquesta innovació implica canvis en el tracte que ha rebut l'hort com a espai 

educatiu.  

L’hort a l’escola és una manera d’apropar-se a la realitat agrícola, per tal de fer-se 

preguntes sobre el cicle de vida dels productes alimentaris, la seva procedència o quins 

han estat els seus productors. Es poden estudiar les diferents fases del cicle de vida de 

l’hort des de la perspectiva ecològica, tecnològica, social i econòmica i treballar-ho en les 

diferents escales d’espai i de temps. (Rekondo, 2008) 

Per tal que l’hort esdevingui una eina útil per l’educació pel desenvolupament, és molt 

important la complementarietat entre l’acció a l’hort i la reflexió, prioritzar poques accions i 

que siguin reflexives  (Rekondo, 2008). A més, cal tenir en compte la forma d’organització, 

les relacions entre els seus membres i el procés de presa de decisions. 

Permet treballar així la cooperació, la participació, la responsabilitat i l’autonomia. L’hort es 

pot plantejar com un projecte d’escola que es construeix entre tots els seus membres, és 

important que tots i totes sentin el projecte com a seu i com a part de l’escola. 

L’hort és un espai de trobada, de comunicació, que transcendeix els aspectes formals de 

l’aula (Campillo, 2007). Un entorn diferent a l’aula, una activitat propera natura, que 

possibilita accions vivencials, emotives (cognitiva i afectivament), i un lligam emocional 

amb l’entorn. 

Recentment, fins i tot la FAO ha emès comunicats en els quals destaca la importància de 

l’hort escolar com a “bon recurs educatiu i nutricional” que pretén impulsar amb diversos 
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programes a països del nord com en vies de desenvolupament.  

En resum, l’hort escolar és una experiència en constant evolució que actualment s’està 

potenciant des de sectors molt diversos i que probablement es consolidi com a aula 

educativa més en la majoria de centres educatius.  

 

Els horts escolars ecològics a Sant Cugat  
 

 

A Sant Cugat, les característiques del municipi i l’espai de què disposen la majoria de 

centres escolars ha permès històricament que varies escoles disposin d’hort. En la 

majoria dels casos ha estat considerat un espai on realitzar tallers relacionats amb les 

pràctiques de l’horticultura, observació de processos i aplicació de conceptes tractats 

bàsicament a classe de medi natural. Sovint, ha estat un mestre en hores de temps lliure 

o un conserge qui ha dut a terme les tasques de manteniment de l’hort i les sessions amb 

els alumnes s’han fet en hores de pati o tallers, excepcionalment en hores de classe de 

medi natural. 

Aquest model de funcionament de l’hort escolar és la llavor de molts dels actuals projectes 

però ha implicat que molts dels horts depenguin del mestre en qüestió que se 

n’encarregués, que la comunitat escolar difícilment pogués accedir a aquest espai (més 

enllà dels participants en tallers o activitats) i, sobretot, que es perdés bona part del 

potencial pedagògic de l’hort com a aula educativa. 

 

L’evolució dels horts escolars del municipi 

 

Els darrers quatre anys els projectes d’hort escolar han viscut un impuls increïble: s’ha 

passat de 4 horts escolars ubicats en centres d’educació primària a 11 horts distribuïts 

entre centres d’educació preescolar, primària i secundària. Les escoles de Sant Cugat 

estan fent una aposta important per l’educació per la sostenibilitat i estan canalitzant part 

dels seus esforços en la implantació o millora dels horts escolars. S’han obtingut recursos 

econòmics per tirar endavant projectes d’hort escolar i per millorar-ne la qualitat educativa: 

en el marc del conveni entre l’ajuntament i la Universitat Autònoma de Barcelona 

(Departament de didàctica de la matemàtica i les ciències experimentals de la Facultat 

d’Educació) per millorar l’educació ambiental municipal, s’han establert diversos 
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mecanismes de treball amb la ja anomenada “Xarxa d’Horts Escolars”:  

• S’ha establert el grup de treball anomenat “Educació per la sostenibilitat al llarg de 

la vida” que aplega mestres i professors des d’Educació Infantil a Secundària i 

educadors ambientals, que ha treballat durant el curs 2007-2008 i es reedita aquest 

curs 2008-2009. Hi han participat 15 centres educatius. 

• S’ha establert també el grup de treball d’educadors i educadores ambientals que 

treballen al municipi, que ha treballat el curs 2007-2008. 

• S’estan reorientant programes d’impuls de la participació per la sostenibilitat als 

centres educatius com l’Agenda 21 Escolar a les necessitats d’aquest espai 

educatiu. 

• S’ha impulsat la creació d’una associació que aplegui els educadors i educadores 

ambientals d’hort (Joves Associades per l'Hort Escolar, JAHE). 

  

Segons els tècnics municipals, en el moment actual convergeixen uns factors que 

disparen la necessitat de personal qualificat i espais adequats per la consolidació de la 

Xarxa d'Horts Escolars de Sant Cugat: 

 

• La protecció del parc rural de la Torre Negra ha creat una sèrie de possibilitats de 

treball conjunt de les escoles en xarxa amb productors agrícoles que necessiten el 

suport de personal especialitzat en agricultura i educació.  

• Com ja s'ha mencionat, les escoles estan impulsant horts escolars de manera 

massiva, augmentant el seu nombre en un any de 4 a 11. 

• Els projectes relacionats amb l’educació per la sostenibilitat fan treballar en xarxa 

les escoles, el que requereix una dedicació més àmplia de les persones que 

s’encarreguen dels horts. 

• L’augment de la qualitat dels programes educatius fa que algunes solucions 

parcials que s’havien adoptat anteriorment, com la participació de les famílies o els 

avis, no siguin suficient i calgui incorporar personal més qualificat. 

• Els problemes derivats amb la crisi de l’aigua han repercutit en projectes de 

recollides d’aigua i estalvi que fa augmentar la càrrega de feina del personal. 
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Tot això, segons els tècnics, fa que calgui una coordinació entre el món escolar i el 

municipi per augmentar la quantitat i qualitat de persones dedicades a aquesta feina, sent 

necessari: 

 

• La coordinació entre el Parc Rural (un hort educatiu de suport als horts escolars) i 

els horts escolars per fer projectes conjunts. 

• La coordinació de les AMPAs i les escoles entre sí per establir uns calendaris i 

horaris de treball a l’hort que permetin que una persona pugui mantenir i dinamitzar 

més d’un hort escolar, i pagar-la entre les dues.  

• L’assessorament i posada en marxa de molts horts escolars nous. 

• L’augment de personal contractat. 

• La millora de la formació del personal.  

 

Com a exemple d'aquests canvis que s'estan produït, el Grup de Formació de mestres ha 

començat a treballar a partir de marcs de treball com els que s'exposen en els gràfics 6 i 

7: 
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Aquests grups de treball estan assolint incidència política i social en els temes que 

treballen. N'és exemple el seu manifest crític davant de la situació d'excepcionalitat 

causada per la sequera, a partir del qual s'han instal·lat dipòsits de recollida d'aigües 

pluvials a tots els horts escolars del municipi, o la seva capacitat d’organització d'actes 

com les Primeres Jornades d'Educadors d'Hort Escolar, que es celebraran l'octubre 

d'enguany.  

 

El projecte de recuperació de llavors autòctones i tradicionals de Sant Cugat 
 

Un del projectes que s'ha proposat tant des del Grup de Formació, des del Grup 

d'Educadors i la JAHE és la Recuperació de llavors autòctones i tradicionals de Sant 

Cugat. Aquest projecte consistiria bàsicament en la recerca, obtenció, reproducció i 

manteniment de varietats autòctones de llavors a càrrec de cada escola per tal de fer-ne 

un ús educatiu: elaboració de materials pedagògics o metodologies per educar en la 

importància de les llavors autòctones, com llegendes, contes, tallers de plàstica etc. A 

més, el projecte suposaria la creació d'un espai d'intercanvi entre horts escolars, tant de 

material (llavors) com de informació (material pedagògic). Aquest projecte, planteja 

accions concretes com: 

Recollida i consum
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Què es menja?

•M’agraden?
•Em senten bé?

•Per què?
•Quina diversitat?

•Com ens arriben?
•Com es transformen/cuinen?
•Com es recull?

•Com ens organitzem per
obtenir productes?

•Qui fa què? Per què?
•Què em ve de gust? Ho 

necessito?
•A tot arreu és igual?

•De qui és el producte?

•Quant costa?
•Qui decideix el preu?

•Quant cobren?
•D’on venen els productes?

Selecció de llavors
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Com es transforma?•Per què?
•Quina diversitat trobem?

•Què necessita per germinar?

•Com es conserven?
•Com es “re-fan”?

•Com és?

•Com ens organitzem per
obtenir-les?

•Com les guardem?

•Quin ús en fem?

•Quant ens costen?

•Quines trobem?

•On es compren?

Gràfic 7: esquema dels enfocs des del qual es poden treballar algunes fases del cicle de vida de l’hort 

(font: Grup de Formació de Mestres “Educació per la sostenibilitat al llarg de la vida”) 

Gràfic 6: fases en què dividir el cicle de vida a l’hort (font: Grup de Formació de Mestres “Educació per 

la sostenibilitat al llarg de la vida”) 
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− La recuperació d'una festa tradicional lligada a l'activitat agrícola a Sant Cugat. 

− La utilització d'espècies autòctones o tradicionals als horts escolars seguint una 

metodologia de treball. 

− Col·laborar en la recuperació de la memòria històrica de l'agricultura a Sant Cugat a 

través de la recerca centrada en les llavors. 

− Documentar el treball dels alumnes sobre aquest projecte. 

− Participar en les jornades de Patrimoni Viu aportant mostres del treball realitzat. 

  

La organització de les Jornades de Patrimoni Viu és a càrrec de l'equip del Museu de Sant 

Cugat, que pot aportar molta informació necessària per al projecte ja que està duent a 

terme la investigació i elaboració de materials sobre el passat agrícola del municipi. 

 

Tot i això, el projecte d’apadrinament de llavors tradicionals presenta alguns problemes de 

viabilitat: 

• el procés de multiplicació i recol·lecció de la llavor. Requereix coneixements 

específics i un seguit de pràctiques agronòmiques i manipulatives que no tots els 

mestres/educadors estan en condicions de dur a terme sense una formació i 

pràctica prèvies. 

• El calendari escolar limita molt clarament quines espècies es poden cultivar amb 

èxit a l’hort escolar i quines no. Però en el cas de la adopció de varietats es fa 

imprescindible el manteniment de l’hort durant tot el cicle complet de la planta. 

Sovint el moment de recol·lecció de llavor és a l’estiu, mentre que a partir del 20 de 

juny els horts escolars estan buits i fins al 15 de setembre, per tant és molt difícil 

que la llavor es recol·lecti amb èxit. 

 

Aquestes circumstàncies condicionen doncs la realització del projecte, i es recullen en el 

disseny de l'hort pedagògic municipal. 

 

El Pla de Dinamització Educativa  

 

El Pla de Dinamització Educativa (PDE) comprèn el conjunt d'activitats que ofereix 

l'Ajuntament, de forma gratuïta, a tots els centres educatius del municipi. Està estructurat 

per eixos i inclou múltiples activitats a l'aula i sortides per a totes les edats.  
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En l'apartat de “medi ambient” s'ofereixen activitats diverses sobre els vectors aigua, 

energia, residus i descoberta del medi. És en la descoberta del medi que es fa un 

plantejament complementari a la tasca que es duu a terme des dels horts escolars. L'any 

passat, uns 1700 alumnes aproximadament van gaudir d'activitats de descoberta del 

medi. Aquest any s'han incorporat noves activitats que ofereixen formació en agricultura 

ecològica i agroecologia. Concretament són les següents: 

 

− L'hort és un món en petit, en la qual es fa una aproximació de l'hort com a sistema 

complex. A través d'activitats d'expressió corporal s'introdueixen conceptes i elements 

de l'hort, i un conte sobre la vida dels animals i plantes de l'hort serveix per parlar de 

les llavors com a element fonamental del sistema. En una segona sessió es 

descobreix quina és la llavor “màgica” que apareix en el conte, es sembra i se'n fa el 

seguiment. 

− La Xarxa d'Horts Escolars de Sant Cugat, pretén posar de manifest la importància 

d'aquests horts com a agents de recuperació del passat agrícola de Sant Cugat. Els 

alumnes fan una petita recerca dels llocs on hi havia horts en el passat, després visiten 

un dels horts escolars o municipals que estan en funcionament actualment i 

representen tota la informació obtinguda en un mural. En una segona sessió es 

comparen ciutats amb hort amb ciutats sense horts, i s'aplica aquesta comparació a les 

relacions que s'estableixen amb la fauna, la flora, l'aigua o les persones en cadascun 

dels casos.   

− Descobrim la biodiversitat del Parc Rural de la Torre Negra. Es fa un recorregut pel 

Parc Rural de la Torre Negra amb parades dinàmiques en les quals es tracten tres 

èpoques de la història: els temps dels romans, l'edat mitjana i l'edat moderna. Amb tres 

activitats es caracteritza cada poca en funció del tipus de societat,  l'aprofitament que 

fa dels recursos naturals i el paisatge resultant d'aquesta interacció. En una segona 

sessió a classe es s'intenta relacionar els canvis en aquests sistemes agroforestals de 

la Torre Negra, els humans i la seva alimentació. 

− Treballem a través del conflicte: el cas del Parc Rural de la Torre Negra, en la qual es 

proposa un joc de rol que aprofundeix en el conflicte sobre els usos del sòl en aquest 

espai, i es plantegen possibilitats de resolució del conflicte, entre les quals l'agricultura 

ecològica i local adopta un paper rellevant. 

− Taller de lectura crítica de mitjans de comunicació: la crisi alimentària, en el qual 
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seguint una metodologia d'anàlisis participativa de la informació es fa una petita 

recerca i es reflexiona sobre les causes i conseqüències de la crisi alimentària i les 

possibilitats que ofereix l'agroecologia per fer-hi front.   

 

La descripció que s'ha fet de cada activitat és molt breu però es fa amb l'objectiu de posar 

de manifest l'enfoc que es dóna al PDE com a complement de la tasca dels horts 

escolars, entre altres. Les activitats pretenen treballar l'agroecologia de manera 

progressiva. Primer es treballa per entendre l'hort com a sistema i el fet que en una 

mateixa zona hi hagi activitats agrícoles diverses i existeixi un intercanvi entre elles. 

Després es centra l'aprenentatge en el Parc Rural com a espai on s'ha donat i es pot 

seguir donant aquesta activitat, i finalment es dóna una visió més àmplia de l'agroecologia 

com a eina útil de transformació de processos d'escala global que requereixen actuacions 

locals. Es fa per tant un plantejament curricular vertical de la tasca de suport del PDE en 

aquesta temàtica. 

Les activitats del PDE sobre descoberta del medi, per tant, són una forma de més 

d'educar en la sostenibilitat i promoure l'agricultura ecològica i l'agroecologia a nivell 

municipal. Suposen una gran oportunitat per a alumnes i mestres de descobrir el seu 

entorn immediat. Un aspecte rellevant des del punt de vista d'aquest treball és el paper 

d'aquestes activitats com a promotores de la cultura i el coneixement locals i el fet que 

poden facilitar el treball en xarxa entre les diferents escoles. Un altre aspecte és que 

aquestes activitats són potencialment usuàries d'un hort pedagògic municipal, ja que 

actualment algunes d'elles s'estan duent a terme en condicions de treball poc favorables. 

 

Les Agendes 21 Escolars 

 

Una de les conclusions del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) impulsat per l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès l’any 2000, recull la necessitat de “promoure una cultura de la 

pràctica quotidiana del respecte vers els altres i vers l’espai comú (reciclatge, mobilitat 

sostenible, etc.)” i més específicament el “facilitar l’aprenentatge d’una nova forma 

d’utilitzar els recursos”. En una altra de les conclusions, es pretén “impulsar una cultura de 

la pràctica democràtica, promovent els marcs de participació i de corresponsabilitat i el 

sentit de pertinença a una comunitat”. En aquest sentit, el projecte Agenda 21 Local 

aplicat a l’àmbit dels centres educatius ofereix un marc de treball pedagògic on donar 
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resposta als objectius de sostenibilitat, respecte i participació del projecte educatiu. 

Des de l’any 2002 s'han iniciat programes d'Agenda 21 a la majoria de les escoles del 

municipi i amb diferents metodologies. L'Ajuntament ha apostat per una posada en marxa 

progressiva, de manera que cada curs s'han iniciat les agendes a dos centres educatius, 

amb pressupostos específics per cada centre i fins i tot empreses diferents executant el 

servei d’assessorament i dinamització a cada escola. Les escoles han pogut triar els 

vectors sobre els quals centrar el seu programa, i així s'han fet agendes sobre energia, 

aigua, residus i biodiversitat. Algunes d'elles encara tenen continuïtat i d'altres ja han 

finalitzat o s'han quedat aturades.  

Bàsicament, s'ha treballat amb les pautes de fase de motivació, fase de diagnosi, fase 

d'acció i fase d'avaluació. Dels diferents plans d'acció, i en funció del pressupost i de la 

voluntat de la comunitat educativa, s'han realitzat intervencions més encarades al treball 

pedagògic amb els alumnes o més encarades a actuacions sobre infraestructures del 

centre escolar per tal de millorar-ne aspectes d'eficiència o funcionament. No s'entra en 

detall sobre les actuacions realitzades, però cal mencionar que algunes d'elles, sobretot 

les relacionades amb els vectors de biodiversitat, aigua i residus, suposen aportacions de 

molt valor a la tasca dels horts escolars i la promoció de l'agroecologia i són en la seva 

majoria fruit de processos col·lectius de presa de decisions. En tenim exemples com la 

instal·lació de sistemes de reg eficients per al pati o l'hort, l'aplicació de “mulching” a tots 

els arbres del pati, la instal·lació de sistemes de recollida d'aigües pluvials, l'augment de la 

biodiversitat a les escoles mitjançant noves plantacions, substitucions d'algunes 

plantacions ja existents i la creació de basses, la construcció d'un petit hivernacle, la 

creació de zones de compostatge i lumbri-compost, etc. 

Com es pot comprovar, els recursos que ofereix l'agenda 21 per aquestes actuacions han 

estat i són d'un gran valor.  
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3.2. Les organitzacions de consumidors de productes ecològics 

 

 

Cooperativa de consum ecològic La Civada 

 

La Civada és un grup de consumidors organitzats per a comprar productes ecològics, en 

funcionament des de l'any 2004. El formen 35 “unitats familiars” o unitats de consum, que 

es tradueix en un total de 80 o 90 persones. Segons es defineix la organització, els seus 

criteris de compra són: 

− Productes ecològics, cultivats sense utilitzar productes químics. En el cas de que no 

disposin de la certificació CCPAE, la confiança basada en el coneixement del 

productor i visites a les finques els serveixen de garantia. 

− - Proximitat de producció, per tal de disminuir el transport i apropar la relació 

consumidors i productors. En aquest sentit, es va començar el projecte de CAMP 

FANGA, un hort de productes ecològics i de temporada situat al municipi en el qual 

membres de la cooperativa s'encarregaven de produir hortalisses per tota la resta del 

grup. Aquesta experiència acabà després d'un any i mig de producció (ja amb 

excedent i perspectives de consolidar el projecte) per causa d'una expropiació forçosa 

de l'espai. 

− Productes que contemplin un benefici social. Exemples: productes de comerç just, 

productes elaborats per treballadors amb discapacitats, etc. 

 

A partir d'aquests criteris s'escullen productors i formes d'organitzar les tasques 

necessàries col·lectivament.  Aquestes tasques s'assumeixen entre tots els socis, com a 

part de les obligacions de formar part del grup i per tal de fer el conjunt més econòmic per 

cada soci. Actualment es compta amb un subministre setmanal de productes frescos com 

varietat d'hortalisses i fruites en cistelles tancades (de contingut igual per tothom), ous, pa, 

productes làctics i càrnics i varietat de productes en forma d'estoc en el local del què 

disposa l'organització.  

Es tracta d'un grup nombrós de gent amb inquietuds relacionades no tant sols amb el 

consum ecològic per motius de salut sinó també amb l'agroecologia en totes les seves 
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vessants. A més, és un grup amb capacitat d'incidència en el teixit associatiu de la ciutat i 

d'organització d'esdeveniments, com ho demostra el fet que siguin els progenitors dels 

altres dos grups de consum que han nascut més tard. 

Des d'aquest col·lectiu s'han buscat zones agrícoles per tal de posar-les en producció per 

a l'autoabastiment, però sense èxit fruit del valor actual del sòl al municipi, els plans 

urbanístics i les expectatives econòmiques que es generen sobre aquest. És per tant un 

potencial usuari i consumidor d'un espai productiu ecològic al municipi. 

 

Grup de consum ecològic El Cabàs     

 

Es tracta d'un grup de característiques similars a La Civada, que va sorgir com a 

complement i ampliació d’aquest. La única diferència és que disposa d'un membre a sou 

que s'encarrega de totes les tasques de gestió, contacte amb productors, preparació de 

comandes i comptabilitat. D'aquesta forma, el grup compta amb usuaris que no volen 

dedicar tot el temps que demana la forma d'organització de La Civada, tot i que l'activitat 

es produeix en el mateix espai, compartint així una sala amb productes d'estoc i un espai 

de reunions. Actualment el grup compta també amb uns 30 socis o unitats familiars.  

 

Associació l'Hort a casa 

 

L'Hort a casa és una associació per al consum de productes ecològics amb un 

funcionament diferent a les dues anteriors i ubicat en un altre espai, al districte de La 

Floresta. Té un funcionament també per cistelles de verdura, fruita, carn, ous i algun 

producte d'estoc, de forma esporàdica (fent comandes conjuntes d'oli per exemple). 

Aquestes cistelles són gestionades per un encarregat i repartides per treballadors externs 

a l'associació. En total, es reparteixen setmanalment unes 100 cistelles repartides en 

quatre tardes. 

 

Aquesta breu descripció de les organitzacions de consumidors transmet una idea del 

volum de consum potencial del què disposa Sant Cugat actualment. Resulta absurd que 

grups organitzats per qüestions ideològiques no trobin producte local i ecològic mentre 

existeixen terres disponibles i fins i tot gent disposada a cultivar-les. N’és un clar testimoni 

el fet que en curt temps d'existència de l'hort de La Civada tots tres grups de consum hi 
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varen comprar productes, a preu de producte ecològic, basat en un segell de confiança.  

No tan sols es tracta d'un gran volum de consumidors (unes 180 famílies a una distància 

relativament curta) sinó d'organitzacions que ja disposen d'una infraestructura, uns hàbits 

de consum i una forma d'entendre la relació consumidors-productors idònia per a la 

posada en marxa d'un projecte de producció agrària ecològica al municipi.  

Aquests col·lectius exerceixen una funció de dinamització i difusió de cara al teixit 

associatiu i la ciutadania de Sant Cugat en relació a l'agroecologia. 

 

Les botigues especialitzades en productes ecològics  
 
Actualment existeixen quatre botigues especialitzades en productes ecològics al municipi: 

Súper Natural, Gerd, Marsan i Veritas. D'altres tendes disposen de productes concrets. 

Són tendes de característiques molt diferents, algunes d'elles franquícies i d'altres de 

propietat. La seva llarga trajectòria i creixement és testimoni de la demanda constant que 

experimenten, probablement Veritas operi amb un volum de ventes més gran. 

Cap d'elles disposa de producte local. 

Súper Natural ha servit com a via per a organitzar algun curs o activitat relacionada amb 

l'agricultura ecològica en alguna ocasió puntual. 

Aquests establiments transmeten als consumidors els valors del consum de productes 

ecològics, i agrupen un elevat número de consumidors. Més enllà d’això, es considera que 

no exerceixen cap funció significativa de dinamització ni difusió dels principis de 

l'agroecologia al municipi.  
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3.3.  Conclusions sobre la promoció de l'agricultura i 
l'agroecologia al municipi de Sant Cugat 

 

− Al municipi existeixen actualment nombrosos processos i agents implicats en la 

promoció de l'agricultura ecològica i l'agroecologia. 

− Un d'aquests és el fenomen en creixement de l'hort escolar ecològic. És una eina de 

gran valor per la pràctica d'una educació per la sostenibilitat innovadora i crítica, i 

exerceix una incidència significativa en la promoció de l'agricultura ecològica i 

l'agroecologia. 

− En el context de la creació i promoció dels horts escolars, s'han generat estructures de 

treball molt potents com el Grup de Formació de mestres Educació per la Sostenibilitat 

o les Joves Associades per l'Hort Escolar, amb enfoc agroecològic i capacitat 

d'incidència social i política.  

− Per la realització del seu projecte de Recuperació de llavors de varietats autòctones i 

tradicionals de Sant Cugat és necessari disposar d'un espai físic on centralitzar, 

conservar, reproduir llavor i elaborar planter d'aquestes varietats amb èxit.  

− D'altres processos de gran valor en aquest sentit són les activitats del Pla de 

Dinamització Educativa i els processos de l'Agenda 21 escolar. 

− Per la realització d'algunes de les activitats d'aquests programes és convenient la 

creació d'un espai físic on desenvolupar activitats pedagògiques i formatives lligades a 

l'agricultura. 

− Les cooperatives de consum ecològic són uns altres agents actius en la promoció de 

l'agricultura ecològica i l'agroecologia, sobretot en l'aspecte del consum però també en 

la sensibilització ciutadana. 

− Les tres cooperatives i associacions de consum ecològic aposten per un consum local, 

i són una sortida assegurada d'hortalissa ecològica (no en gran quantitat) provinent 

d'una finca del municipi. 

− Per tant, un espai pedagògic i productiu pot acollir activitats i producció encarades a 

sectors de totes les edats i característiques del municipi, i seria d'especial interès pels 

agents als quals s'ha fet referència en aquest apartat. 
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4. BLOC QUART: DIAGNOSI AGROECOLÒGICA 
 

La diagnosi agroecològica que es presenta a continuació consta d'una aproximació 

geomorfoclimàtica de la zona i un breu anàlisis de la biodiversitat i agroecosistemes 

colindants i del paisatge. Molta de la informació de la primera part (caracterització de 

clima, geologia, flora i fauna) prové del Pla Especial de Protecció i Millora Rural 

(Minuartia, 2006). A continuació s'entra en detall en la parcel·la d'estudi, es resumeix el 

seu passat agrícola i es presenta un anàlisis del sòl seguint en mètode Herody. Es 

considera que els factors humans i socials de la diagnosi ja han estat detallats en apartats 

anteriors.  

Clima 
 

El clima que caracteritza el municipi de Sant Cugat del Vallès és de tipus mediterrani 

temperat, amb hiverns relativament suaus i màximes de pluja a la tardor i a la primavera. 

La temperatura mitjana anual és de 14,7º C i la precipitació mitjana anual se situa al 

voltant dels 648,8 mm. Segons la classificació bioclimàtica de la UNESCO-FAO el clima 

de Sant Cugat correspondria a un clima xèric mediterrani definit per un subtipus 

mesomediterrani. 
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La precipitació mitjana anual, en un període de 17 anys comprès entre els anys 1971 i 

1998, és de 648,8 l/m2·any. Val a dir, però, que existeix molta variabilitat interanual, com 

és propi de la conca mediterrània. L’any més sec ha enregistrat 411,9 l/m2·any i el més 

humit, 1.180,0 l/m2·any. A aquesta variabilitat interanual cal sumar-hi la variabilitat 

intraanual ja que la majoria de les precipitacions es concentren en dos períodes, el més 

important a la tardor i el segon a la primavera, i hi ha dos períodes de poca precipitació, el 

més important a l’estiu i un altre a l’hivern. 

Pel que fa a les temperatures, la temperatura mitjana anual és de 14,7º C, tot i que els 

últims anys es pot observar un lleuger increment d’aquesta. Així, les temperatures 

màximes oscil·len entre els 36,0ºC i els 38,5ºC i les mínimes entre els -4,0ºC i els -7,5ºC. 

Les glaçades no són gaire freqüents, són molt discontínues i es concentren a l’hivern, tot i 

això, des de l’octubre fins a l’abril s’han enregistrat dies amb temperatures inferiors als 

0ºC. 

 

 

 

Gràfic 8: Diagrama ombrotèrmic del clima de Sant Cugat del Vallès a partir de les dades de l’estació 

del Centre Borja (1971 – 1998). (Font: Ajuntament de Sant Cugat) 
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Litologia 
 

Els materials majoritaris que afloren en els entorns de la Torre Negra són del Quaternari. 

Aquests provenen d’acumulacions de transport torrencial o solifluidal de materials detrítics 

espessos que recobreixen el substrat Paleozoic que forma la serra de Collserola. Així, els 

materials que dominen són diferents tipus d’acumulacions sedimentàries d’origen fluvial 

torrencial, que pertanyen al Plistocè i l’Holocè. Aquests cúmuls de materials estan formats 

bàsicament per graves, sorres, argiles i llims amb proporcions variables. La zona d'estudi 

presenta un clar predomini de llims i argiles. 

 

                        

 

En el mapa es comprova que la majoria de sòl urbanitzat del municipi està sobre el mateix 

material al·luvial del Plistocè, la zona de la Torre Negra bàsicament consisteix en  “peu de 

mont” (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials del Plistocè), mentre 

que la serra està composta majoritàriament per pissarres micacítiques i pissarres 

sorrenques de l'Ordovicià. 

 

Gràfic 9: Mapa geològic de la zona (Font: Institiut Geològic de 
Catalunya) 
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Geomorfologia 

 

Morfoestructuralment, els terrenys de la Torre Negra es troben situats al Sistema Litoral 

Català, això fa que les característiques litotectòniques siguin semblants a les d’aquest 

sistema en el sector de la serra de Collserola i a les de la depressió Prelitoral (depressió 

Vallesana). 

La tectònica que explica Collserola, i per tant els terrenys de la Torre Negra, és la fractura 

produïda al llarg de les orogènesis herciniana i alpina. Collserola és un bloc paleozoic 

d’orientació SO-NE que està sobreelevat i fracturat i que actua com a horst. Existeix una 

retícula de falles de direccions dominants NNO-SSE i SO-NE que la individualitzen de la 

vall del Llobregat per l’oest, la fosa del Vallès pel nord, la vall del Besòs per l’est i la plana 

de Barcelona pel sud, tot i que els accidents que millor delimiten l’horst de Collserola són 

les falles del Llobregat i del Besòs (direcció NNO-SSE) i les del Vallès i d’Horta-Rovira 

(SO-NE). 

 

Aigües superficials 

 

La xarxa de rieres i torrents que drenen els terrenys de la Torre Negra formen part de la 

subconca de la riera de Sant Medir. Aquesta és tributària de la riera de Sant Cugat que 

està emmarcada dins del sistema hidrogràfic del Besòs. L’àrea drenada per aquesta 

subconca és d’uns 10,8 km2. 

La zona d'estudi en concret forma part del Torrent de Llaceres. Aquest neix a uns 260 

msm i desemboca a la riera de Sant Cugat aproximadament a 100 msm, flueix en direcció 

SO-NE i fa de límit entre la ciutat de Sant Cugat i els terrenys de la Torre Negra. El règim 

de cabals d’aquestes rieres és pluvial torrencial, típic mediterrani, amb cabals que tenen 

una forta variabilitat estacional i un volum d’aigua circulant força escàs. 

 

Aigües subterrànies 

Hidrogeològicament, els terrenys de la Torre Negra es troben situats a l’àrea de la 

depressió del Vallès. En aquesta àrea, apareixen aqüífers mixtos de les depressions 
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neògenes i quaternàries que són porosos, no confinats, i que estan formats per dipòsits 

detrítics quaternaris i dipòsits detrítics mio-pliocens. La poca potència i permeabilitat 

global dels materials que conformen la conca de la riera de Sant Cugat, però, fa que 

aquests aqüífers siguin poc importants. 

L’aqüífer en sí, tot i ser poc potent, presenta un interès local, i és prou gran com per poder 

plantejar el seu ús per al reg. 

 

 

 

 

Vegetació i flora 

Biogeogràficament els terrenys de la Torre Negra es troben situats dins la regió 

mediterrània occidental, per tant, el tipus de vegetació majoritària és típicament 

mediterrània, tot i que als fons de vall, on la humitat freàtica és major i la temperatura 

ambiental menor, hi ha penetracions de caràcter eurosiberià. 

Des del punt de vista fitogeogràfic, la vegetació de la serralada Prelitoral (i per extensió la 

de l’àmbit de la Torre Negra), s’inclou dins del domini de l’alzinar amb marfull (Viburno-

Quercetum ilicis), enriquit o substituït per la roureda de roure cerrioide (Viburno-

Quercetum ilicis cerrioidetosum) a les zones més obagues i substituït per vegetació de 

ribera (Populietalia albae i Nerio-Tamaricetea) a les planes al·luvials dels cursos fluvials 

amb major disponibilitat d’aigua. Aquesta és la vegetació potencial, és a dir, aquella que 

es pot desenvolupar en un determinat indret en funció de les característiques ecològiques 

Gràfic 10: Mapa hidrogeològic de la zona. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 
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o, dit d’una altra manera, la vegetació que s’assoliria en el cas que l’home deixés d’actuar 

directament sobre la vegetació. L’activitat fustera i de carboneig dels segles passats va 

provocar la pràctica desaparició de les masses d’alzinar que haurien de poblar la majoria 

de boscos de la serralada Litoral i això fa que actualment l’alzinar aparegui molt 

fragmentàriament i, gairebé sempre, barrejat amb pins o fent de sotabosc de les pinedes. 

La parcel·la d'estudi està dominada per espècies pioneres, però es pot considerar a hores 

d'ara en procés d'evolució cap a brolla (Cisto-Sarothamnetum catalaunici). Els seus 

marges ja contenen espècies pròpies d'aquesta formació com gatosa (Ulex parviflorus) o 

ginesta (Spartium junceum) i segons la zona, els marges més propers a la riera són 

bardisses (Rubo-Coriarietum), amb presència d'esbarzer (Rubus ulmifolius), el roldor 

(Coriaria myrtifolia) i l'arç blanc (Crataegus monogyna), entre d'altres. Hi romanen 

espècies cultivades pròpies de marges de secà com tres oliveres (Olea europaea) i dos 

ametllers (Prunus amygdalus). 

Al voltant de la zona d'estudi bàsicament trobem alzinar litoral (Viburno-Quercetum ilicis), 

ric en arbustos i lianes, com el marfull (Viburnum tinus), el lligabosc (Lonicera implexa), 

l’aladern (Rhamnus alaternus), el galzeran (Ruscus aculeatus), entre d'altres. 

En altres zones la degradació de l'alzinar ha donat lloc a pinedes secundàries, arbredes 

de pi blanc (Pinus halepensis) amb un sotabosc de bosquines o matollars. 

A la riera trobem canyar (Arundini-Convolvuletum sepium), una comunitat ruderal 

associada als cursos d’aigua de llocs amb agricultura. L’espècie dominant és la canya 

(Arundo donax), que és d’origen asiàtic, i va ser afavorida per la pagesia ja que s’utilitzava 

en multitud d’estris (encanyissats, cistells, badoqueres etc.). La canya té recobriments 

molt elevats (80-100%) i hi apareixen un seguit d’espècies d’origen majoritàriament 

ruderal entremig. Entre elles destaca la corretjola (Convolvulus sepium = Calystegia 

sepium), que és una liana que creix enfilant-se per les tiges de la canya, i multitud 

d’espècies ruderals (Oryzopsis miliacea ssp. miliacea, Sonchus tenerrimus, Euphorbia 

segetalis,... ) i al·lòctones (Conyza bonariensis, Aster squamatus, Artemisia verlotiorum 

etc.). En aquest canyar trobem individus de roure (Quercus x cerrioides). 
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Fauna 
 

En aquest apartat es mencionen tan sols els grups d'animals que poden tenir alguna 

relació amb els camps de cultiu i la presència dels quals pugui condicionar el disseny i 

algunes pràctiques culturals.  

La zona de la Torre Negra presenta una riquesa notable d’espècies de vertebrats (dels 

invertebrats existeix una gran manca d'estudis).  Aquest fet té relació, d’una banda amb la 

diversitat d’ambients presents en l’àmbit de la Torre Negra (pinedes, alzinars, boscos de 

ribera, brolles, bardisses, prats, conreus i àrees antropitzades) i, de l’altra, a la relativa 

homogeneïtat dels espais limítrofs, més boscosos, cosa que impulsa algunes espècies a 

cercar aliment als espais més oberts de l’àmbit de la Torre Negra. 

Se'n destaquen, pels motius exposats, els ocells i els mamífers. És remarcable que els 

ocells granívors de la Torre Negra representen el 50% de la comunitat hivernal d’ocells de 

Collserola, i molts d’aquests es desplacen cap a les zones obertes perifèriques ocupades 

per prats herbacis secs i matollars. Els ocells depredadors també troben en aquests 

espais oberts una bona font d’aliment ja que hi abunden els micromamífers, rèptils i 

insectes. Diverses espècies de rapinyaires, diürns i nocturns, habiten a la zona o la 

utilitzem com a parada migratòria hivernal. 

Entre els mamífers destaquem el toixó (Meles meles) que apareix als fons de vall i als 

camps de conreu, la guineu (Vulpes vulpes) que visita els camps cercant micromamífers i 

conills, la fagina (Martes foina) que és molt rara a Collserola i que únicament apareix a 

una altra localitat a banda de la Torre Negra, el conill (Oryctogalus cuniculus) i, com a la 

resta de Collserola, és molt abundant el senglar (Sus scrofa). 

Hi ha un seguit d’espècies que tenen preferència per les zones ecotòniques (o de 

frontera) entre el bosc i els espais oberts, com la parcel·la d'estudi, la qual cosa li 

confereix una gran riquesa faunística.  

 

Passat agrícola de la zona 

 

Tot seguit es fa una versió molt reduïda de la història agrícola de la zona, destacant tant 

sols els moments de transició importants que han deixat rastre important sobre el territori. 

L’època romana, suposa un moment de canvis importants en el territori perquè es va 
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posar aquest al servei de l’imperi i es van construir vies de comunicació molt importants. 

L’agricultura (segles III, II i I aC) va anar progressivament cap a una productivitat alta cada 

cop més d’exportació cap a l’imperi. Hi havia diversos cultius, però en destaca el vi. 

L’emperador Diocesà, l’any 92, va fer que arrenquessin la meitat dels ceps i es 

diversifiqués l’agricultura, procés que va continuar a l’edat mitjana. (Bardavio, 2006). 

En l’edat mitjana ens trobem una situació molt conflictiva a causa de la frontera (situada al 

Llobregat) entre l’imperi musulmà i els francs. Les valls com la de Gausac (en la que es 

troba el parc rural de la Torre Negra) van esdevenir llocs de refugi per la població pel 

bosc. L’escenari és més d’agricultura de subsistència amb explotació del bosc (activitats 

diverses de recol·lecció, cacera, carbó, gel...) combinada però amb una agricultura que 

produïa excedents.  

“En els segles XVIII i XIX, l’expansió de la vinya que afecta els vessants de la muntanya 

va ser possible mercès a causes exògenes que provocaren una gran alça en el preu del 

vi, fent rendibles els fins i tot els conreus pobres i marginals. Finides aquestes especials 

circumstàncies, les lògiques econòmiques del mercat provocaren l’abandonament dels 

masos pitjor situats, restant bàsicament els de fons de vall.” (Miquel, D., 2006) 

L’alternança cultiu de secà-bosc caracteritza tot el sector, en relació a altres zones amb 

vocació de regadiu més productives a l'entorn de tot el municipi i en general a la Plana del 

Vallès. S'hi combinen cultius extensius cerealístics amb cultius llenyosos com la vinya, 

l’ametlla o la oliva. Com a la resta del Principat l'entrada de la fil·loxera provoca canvis 

substancials a inicis del sXX. S'imposen les rotacions de cultius de secà, que seran 

rentables fins a ben entrats els anys 60. Des d'ençà les explotacions han anat decreixent 

la seva rendibilitat, fins a l'abandó de l'activitat agrícola a quasi tot el sector cap a mitjans 

dels anys 90.  

La constància documental de l’existència de set masies properes a l’àmbit de la Torre 

Negra -tot i que no han estat totes localitzades- reflecteix la intensa activitat agrària de 

que va gaudir la zona.  

La Bòbila d'en Pahissa, a uns 500 metres de la zona d'estudi, és un símbol del creixement 

urbanístic de l’època moderna industrial. En funcionament des del 1940 fins principis dels 

80, representa l'incipient desenvolupament industrial del municipi, i l'inici d'un període 

d’expansió a gran escala encara en procés, i d’accelerada pèrdua de coherència 

territorial.  
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Aquest procés de pèrdua de coherència territorial es plasma en el que queda d'espai 

agrícola en la substitució de rotacions per monocultius monòtons, l'abandonament de 

tècniques de restitució de matèria orgànica al sòl, o l’extensió de boscos monòtons i 

degradats on abans hi havia mosaics que actuaven com a barreres de les plagues. 

(Naredo, 1996). 

La parcel·la d'estudi ha estat durant els darrers 50 anys propietat del Centre Borja, centre 

d'estudis religiosos immediatament colindant als terrenys. Ortofotomapes de l'any 2004 

indiquen que encara es llaurava la terra, però ha estat difícil determinar si es sembrava 

algun cultiu o només era una labor de manteniment o justificació de subvencions. 

Certament els últims quatre anys ha estat totalment abandonada. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Estudi del sòl mitjançant el Mètode Herody 
 

Roca mare 
 

Com ja s'ha comentat, geològicament trobem bàsicament un substrat Paleozoic a les 

parts altes de la Serra recobert per materials sedimentaris del Quaternari a les parts 

baixes. La nostra parcel·la al trobar-se a la part baixa forma part del segon grup i la seva 

naturalesa no té cap relació per tant amb la “roca mare”. 

Gràfics 11 i 12: Imatges de la parcel·la d’estudi (Font: elaboración pròpia) 
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Les argiles són predominants i la presència de còdols i pedres de diferents tipus és molt 

petita.  Es pot afirmar que hi ha ferro en gran quantitat i elements d'enllaç per la formació 

de complexes argilo-húmics. La naturalesa dels materials és en bona part calcària, com la 

resta d'acumulacions sedimentàries de la Plana del Vallès, i la reacció a l'aplicar àcid al 

sòl és de molta efervescència. 

 

Estació topogràfica 
 

La parcel·la en qüestió està orientada cap a l'oest, i és de caràcter al·luvial, donada la 

seva proximitat al torrent. 

Consta de tres bancals, separats per feixes d'uns 2m aproximadament i una zona de 

pendent  variable. Els bancals són antics i estables. Les corbes de nivell es poden 

apreciar en els plànols adjunts. 

 

Circulació de l'aigua 
 

Per l'aspecte uniforme del perfil i la seva textura, la fracció d'aigua dominant deu infiltrar-

se lentament al llarg del perfil. Ens ho indica també el color rogenc al llarg de tota la 

columna, que significa uniformitat en els processos d'oxidació. En les zones amb més 

pendent es dóna també circulació d'escorrentia superficial i els conseqüents processos 

erosius. 

 

Vegetació colindant 
 

La vegetació espontània és abundant i bàsicament de port alt i recte, indicadora d'un sòl 

fèrtil i ben oxigenat, amb bona circulació de l'aigua. La vegetació colindant ja s'ha descrit i 

destaca per la seva varietat fruit de la gestió que s'ha practicat en cada parcel·la. 
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Estudi del perfil del sòl 
 

S'ha realitzat una calicata de 40 cm de profunditat a un sector del camp de poca pendent, 

amb orientació i característiques aparentment extrapolables a la resta. Només s'ha foradat 

fins a 40 cm pel grau de compactació del material i perquè no semblava que major 

profunditat pogués canviar gaire el resultat del tall. 

 

 

 

Podem considerar els primers 3 cm com a horitzó orgànic, per l'acumulació de matèria 

orgànica de descomposició lenta, bastant lignificada, baines i llavors, fulla seca i 

excrements d'animals. A partir d'aquí ens trobem amb un tall uniforme, sense canvis 

perceptibles a simple vista, que es descriu a continuació: 

Gràfic 13: Imatge del perfil realitzat 
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Diagnòstic i interpretació 
 

Es tracta d'un sòl calcari evolucionat que ha estat cultivat durant molts anys, i s'ha deixat 

reposar els últims quatre anys. El coeficient de fixació és alt, ja que hi ha una taxa 

d'argiles elevada, la profunditat d'arrelament és mitjana degut a la compactació, i el 

percentatge de sorres baix.  

La quantitat de matèria orgànica al sòl és baixa, com ho demostra la seva reduïda 

reactivitat a l'aigua oxigenada. Probablement es troba per sota l'1%. Aquesta matèria 

orgànica probablement sigui en forma d'humus estable, per les característiques del lloc, la 

textura argilosa del sòl i les pràctiques culturals que s'hi han donat en el passat. A més, hi 

ha una estació clarament seca que contribueix a aquest humus estable, les rotacions del 

passat tant sols incorporaven precursors de H.E. com palla o fem de cavall, i els cultius 

eren relativament poc exportadors (secà amb rotacions que incorporaven lleguminoses).  

Hi ha abundància de ferro i argila i les condicions per la creació de complexes argilo-

Color

Humitat

Molt poca, i les que hi ha són de tamany petit i naturalesa molt variable

Textura

Estructura

Presència d'arrels Poques i  més aviat primes, al llarg de tot el tall

No es detecta MO no descomposta ni taques de diferents colors

Alt, el test amb àcid diluïd resulta amb una reacció molt intensa

pH Bàsic, entre 7 i 8

Mobilitat del ferro Alta: al llarg del tall la presència de ferro és elevada i homogènia

Marró rogenc, homogeni, indicatiu d'un sòl “pardo calcari”, d'una bona circulació de l'aigua, 

clima temperat i humus molt complexat amb el ferro i les argiles

Molt baixa i uniforme en tot el tall, no s'aprecien diferències a aquesta profunditat. Probablement 

degut a què s'ha realitzat a inicis de setembre després d'un agost sec

Presència de 

pedres

Les proves de camp indiquen que el contingut d'argila està clarament per sobre el 20% i la 

presència de sorres sembla molt baixa a tota la zona.

Evolucionada, es formen grumolls fàcilment que són difícils de trencar i un cop molls es 

moldegen molt bé.

Traces de matèria 

orgànica

Grau de 

carbonatació

Figura 4: Resum dels resultats de l'anàlisis de sòl mitjançant el mètode Herody (Font: elaboració pròpia) 
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húmics són òptimes. 

Es pot subministrar compost madur, i per la naturalesa calcària del sòl aquest pot incloure 

restes de desbrossades, ja que la lignina s'hi degrada bé. Disposem de condicions per 

realitzar fertilització del sòl amb esmenes orgàniques en quantitat i espaiades en el temps. 

Seria convenient tendir a la neutralitat en el pH per evitar bloquejos de fòsfor, coure 

manganès o zinc. En aquest sentit, pot ser  convenient la utilització de fosfats naturals en 

l'elaboració del compost. 

Aquestes són recomanacions de caràcter general útils com a punt de partida del pla de 

fertilització, que inclou altres variables com els cultius que es preveuen, les rotacions o la 

disponibilitat de matèria orgànica. 
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5. BLOC CINQUÈ: DISSENY DE LA FINCA 
 

5.1. Feines preparatòries generals 

 

La diagnosi ha desglossat els aspectes de la finca sobre els quals incidir. Un denominador 

comú de les dues parcel·les de la finca i els diferents sectors que s'estableixin és el seu 

estat d'abandó, i l'abundància de vegetació, en alguns sectors parcialment lignificada.  

Així doncs la primera tasca és el desherbat i triturat de tota aquesta matèria orgànica. Es 

passarà amb els discos dues vegades per triturar i incorporar de forma efectiva tota la part 

aèria i part de la soterrada d'aquesta vegetació. El fet de passar dos cops implica també 

un efecte de falsa sembra sobre el control d'arvenses. Després es farà una passada amb 

el subsolador per descompactar i airejar tot el perfil, es sembrarà l'adob en verd amb 

adobadora i es passarà amb el vibrocultivador.   

Converses amb agricultors de la zona han concluït amb la recomanació d'una primera 

sembra de veça (Vicia sp.) i civada (Avena sativa), amb una densitat de sembra de 90 i 

110 kg/ha respectivament. Aquesta barreja s'adapta bé a zones que surten del guaret o 

l'abandó, aporta abundant matèria orgànica i estructura al sòl i sobretot, és competent 

respecte a les adventícies, que probablement representin un problema important els 

primers anys de cultiu degut a la densitat i varietat del banc de llavors present al sòl. 

Aquest cultiu es mantindrà fins a inicis de primavera, per segar, triturar i incorporar 

prèviament a l'arranjament dels diferents sectors. Un cop feta la incorporació, a cada 

sector se li aplicaran les feines preparatòries específiques en funció de la seva vocació, 

que s'especifiquen a continuació.   

Aquestes feines preparatòries generals s'han dissenyat pel conjunt de les dues parcel·les 

públiques per motius econòmics i de temps. De fet, la seva execució és paral·lela al 

present projecte i ja s'estan duent a terme. 
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Gràfic 14: Vista general de les parcel·les públiques 
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5.2. Sectorització de cultius 

 

 

 

 

 

Cultiu d'hortalisses en files 
 

Justificació del cultiu: la zona del cultiu d'hortalisses en files és únicament dedicada a la 

producció, i es dissenya amb l'objectiu d'abastir 30 cistelles de verdura variada setmanals. 

La composició i volum d'aquestes cistelles s'explica en la part “organització de la 

producció”, el disseny que es presenta a continuació s'hi ajusta perfectament. La 

planificació temporal i organització espacial dels cultius, que seran molt variats, esdevé 

fonamental. Es tracta per tant d'un sistema de policultius molt canviants. 

 

Situació i característiques: aquest sector està ubicat a la part baixa de la parcel·la, en la 

zona amb menor pendent i major superfície. El cultiu s'organitza en files, d'una llargada 

igual a l'amplada del camp (entre 32 i 45 metres segons la fila) i separades entre elles en 

40 cm. El conjunt té una amplada de 102 metres, que resulta en una superfície de 4060 

m2. Es divideix el total de files en quatre unitats, A, B, C i D. Cada unitat té 60 files. 

Cada unitat està distribuïda en diversos tipus de cultius, com s'explica en el funcionament 

de les rotacions. En resulten 15 files de cada tipus de cultiu/unitat. Aquestes 15 files 

Horta en files 

Fruiters 

Cultius 
plurianuals 

Producció 
de llavor 

Hivernacle 

Compostadors 

Caseta 
Parades en 
crestall 

Gràfic 15: Plànol general de sectorizació dels cultius (Font: elaboració pròpia) 
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poden incloure enmig una fila sense plantar per introduir-hi alguna espècie favorable per 

aquell cultiu en concret. 

Aquestes unitats es separen entre elles per camins i barreres verdes, són les separacions 

AB, BC i CD.  

 

 

 

 

Barreres verdes 
 

Justificació del cultiu: l'objectiu principal d'aquestes barreres verdes és de servir com a 

elements connectors entre els nuclis d'elevada biodiversitat que hi ha colindants amb la 

parcel·la i els cultius. Representen un canal d'entrada i sortida de entomofauna des de la 

perifèria de la parcel·la fins al centre mateix dels cultius. A banda de l'efecte connector, 

busca l'alta diversitat a través de barreges de plantes en el temps i l'espai, l'efecte barrera 

d'insectes i altres plagues, crear microhàbitats i per tant heterogeneïtat ambiental que 

dificulta la propagació de plagues i facilita el manteniment d'auxiliars, alimentació 

alternativa i hàbitat per als enemics naturals, i tot el seguit de d'aspectes positius en quant 

a la biodiversitat funcional que ens pot aportar una barrera verda d'aquest tipus. 

 

Situació i característiques: les barreres verdes es projecten tan sols per al sector de 

A
Barrera 

CD 

Barrera 
BC 

Barrera 
AB 

Total 4060 m2 

Zona B Zona C Zona D Zona A 

Gràfic 15: Distribució del sector de cultiu d'horta en files i les barreres verdes (Font: 

elaboració pròpia) 
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producció d'hortalisses. És aquest l'únic amb dimensions suficients per justificar l'espai 

dedicat a introduir elements de caràcter estructural per l'increment de biodiversitat. En la 

resta de sectors aquest efecte el supleix la proximitat de biodiversitat dels marges de la 

parcel·la. 

Un dels aspectes a tenir en compte per la creació d'aquesta barrera és l'ombra que 

projecta, per l'efecte negatiu sobre les files que hi colinden, ja que està ubicada en l'eix   

Est-Oest. Això es compensa amb el disseny i poda de manteniment d'una barrera de poca 

alçada i sobretot amb la separació entre la barrera i la següent fila de cultiu en el costat 

nord, espai que s'aprofita com a camí. 

Cada barrera verda està composta per 5 files, 3 de les quals destinades a la barrera verda 

i dues lliures com a camí per moure's al llarg dels cultius. Aquestes files tenen la següent 

composició, que es repeteix per unitats iguals al llarg de la fila: 

 

 

 

 

Avellaner (Corylus maxima): útil per la producció de vares, arrelament ràpid, fulla caduca i floració precoç i 
melifera. Alberga nombrosos organismes beneficiosos.
Arboç (Arbutus unedo): fulla perenne, floració i fructificació d'octubre a gener, però manté fruit a la planta 
durant tot l'any, això el fa interessant des del punt de vista de proporcionar aliment a ocells depredadors de 
plagues.

Llentiscle (Pistacia lentiscus): fulla perenne, floreix de març a maig i alberga nombrosos enemics naturals.

Boixac (Calendula oficinalis): es considera una planta protectora i afavoreix els cultius en general.
Donzell (Artemisia sp.): repel·leix les arnes, la mosca de la pastanaga i la papallona de la col. Protegeix del 
rovell.
Farigola (Tymus vulgaris): repel·lent de la papallona de la col.
Sajolida (Satureja hortensis): repel·lent del pugó negre.

1 m

1 m

0,5 m

4
0
 c
m

Camí 

3,5 m

1
,6
0
 m

Gràfic 16: Disseny de la barrera verda (Font: elaboració pròpia) 
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Es fan servir plantes joves i es fan podes de formació els primers anys buscant la màxima 

cobertura horitzontal i una alçada de 1,5 metres. 

 

Cultiu d'hortalisses amb el mètode de Parades en crestall 
 

Justificació del cultiu: el mètode de cultiu de les Parades en Crestall, dissenyat per Gaspar 

Caballero de Segovia, és avui en dia ben conegut en el món dels horts escolars ecològics 

i alguns sectors dels horts familiars. L'autor l'ha desenvolupat durant 25 anys en una finca 

a Mallorca i posat a prova en centenars d'experiències. És un mètode senzill d'iniciar, 

planificar i mantenir, dóna bons resultats i sobretot permet un aprofitament òptim de l'espai 

i una organització molt adequada per al treball pedagògic l'hort: 

• Es limiten molt clarament les àrees que es poden trepitjar i les que no amb la 

introducció de teulades per desplaçar-se per la zona cultivada i treballar-hi. 

• La introducció d'una gran biodiversitat associada als cultius (plantes aromàtiques i flors 

en cada parada) fa molt perceptibles els efectes d'aquest principi fonamental de 

l'agricultura ecològica. 

• L'aplicació del compost en superfície i la no-llaurada també té un efecte pedagògic i 

visual molt important, fent comprensible l'evolució de la fertilitat d'un sòl i la millora de 

les seves propietats físiques i químiques al llarg del temps. 

• No requereix maquinària de cap tipus. 

• Fa un aprofitament òptim de l'aigua, un aspecte fonamental a treballar en els horts 

escolars. 

Potser per tots aquests motius i per l'esperit emprenedor del seu autor aquest mètode 

està agafant una popularitat creixent i se’n fan publicacions diverses. 

 

Situació i característiques: es proposa la creació d'una zona de “Parades en Crestall” a la 

feixa superior de la parcel·la. Aquest serà el principal focus de visites i cursos. No es 

preveu per tant una vocació productiva de l'espai sinó de caràcter pedagògic. Tot i això, 

donada l'àmplia superfície de què es disposa i l'elevada productivitat d'aquest sistema tots 

els productes  poden tenir una sortida comercial al detall en la venta al públic dels 

dissabtes o bé complementant cistelles.  
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Es col·loquen les parades en paral·lel amb una orientació E-O, formant rectangles de 6 

metres de llarg per 1,5 metres d'ample. Es marquen amb estaques, es llaura la terra a uns 

20-30 cm i es delimita amb cordill. S’anivella i es deixen dues franges laterals de 60 cm i 

una central de 30 cm. S'afegeix una capa de compost de 4 a 8 cm i es col·loquen 6 

teulades a la franja central a distància de 60 cm, un espai que s'utilitzarà per sembrar 

plantes aromàtiques i flors. 

 

        

 

 

 

Aquesta organització implica que cada “parada” fa 1'5 metres d'ample, i entre parada i 

parada es deixa un pas de 50 cm, que no serà mai llaurat. Es cobreix aquest espai amb 

sacs de cafè o palla per evitar plantes adventícies i entollaments. En resulten 2 metres per 

parada, i per tant amb l'espai que es disposa en aquesta feixa (8 metres d'ample per  8,5 
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Gràfic 18: Mides i organització d'una parada en crestall (Font: elaborció pròpia) 

40 parades en crestall 
 

9 m2 x 40 = 360 m2 
superficie útil  

Gràfic 17: Organització de les 40 parades en crestall (Font: elaboració pròpia)  
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metres de llarg) es poden crear fins a 40 parades, que signifiquen 360 m2 de superfície útil 

de cultiu. 

 

 

 

Zona de cultius plurianuals 
 

Justificació del cultiu: Es preveu un sector dedicat als cultius plurianuals i a altres cultius  

no inclosos en la files de hortalisses. La creació d'aquesta zona es considera una manera   

d'aportar flexibilitat al conjunt de la producció, ja que per una banda s'hi poden cultivar 

espècies de cicle plurianual (com la carxofa o la maduixa), no incloses en la rotació, i per 

altra s'hi poden incloure espècies per les quals es necessiti una superfície diferent o unes 

pràctiques culturals determinades (com la patata). Caldrà determinar el cultiu en funció de 

la capacitat de treball de l'agricultor, del seu encaix en el sistema de cistelles i fins i tot les 

demandes concretes que puguin aparèixer dins el grup de consum. 

 

Situació i característiques: aquesta zona s'ubica al bancal inferior de la finca, entre la zona 

de producció de llavor i els fruiters, en una superfície amb una lleugera pendent cap al 

torrent. Es dimensiona en  758 m2, que es dividiran en sectors en funció de la rotació que 

s'hi implanti finalment. D'aquesta forma es separa de la resta de cultius de horta, per tenir 

una rotació i unes pràctiques culturals diferents. 

Zona de Fruiters 
 

Justificació del cultiu: la zona de fruiters es proposa per a una funció demostrativa. Amb la 

incorporació d'unes quantes varietats de fruiters a la finca s'aconsegueix ampliar les 

perspectives de l'agricultura ecològica, tractar qüestions tècniques relacionades amb la 

fructicultura i reflexar la diversificació de cultius com a estratègia de sostenibilitat 

Gràfic 19: aspecte d’una parada en crestall en 

producció 
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econòmica. Pot ser un bon espai de treball per a cursos introductoris en fructicultura 

ecològica a nivell domèstic. Per aquest motiu es planteja un disseny que aconsegueixi 

una fructificació esglaonada al llarg de l'any, amb arbres de diferents famílies i 

característiques. Aquests arbres trigaran 2 o 3 anys a entrar en producció segons espècie 

o varietat, i aquesta producció serà petita, més aviat anecdòtica. Així doncs, igual que amb 

les parades en crestall, no es persegueix una finalitat comercial sinó que es pot utilitzar 

com a complement de les cistelles ocasionalment o fins i tot vendre al detall als visitants 

els dies de venta al públic. Es planteja doncs un disseny molt poc intensiu. 

 

Situació i característiques: es proposa la seva ubicació en el bancal inferior de la finca, 

limítrof amb el torrent, al costat de la producció d'hortalissa en files. Es tracta d'un sector 

amb pendent al qual es fa front amb la plantació de les files d'arbres seguint les corbes de 

nivell i treballant per la creació d'una coberta vegetal estable. 

A continuació, es suggereixen algunes espècies candidates a la plantació. Com a norma 

general s'escollirà un patró vigorós i una varietat de producció mitjana o baixa. No s'entra 

en detall sobre l'elecció de la varietat i el peu, només es donen alguns possibles 

exemples: 

 

 

 

 

Figuera (Ficus carica): arbre de baix manteniment, sense necessitat de reg, adaptat a la 

zona. Es podria plantar una varietat bífera a la part més baixa de la zona de fruiters, on 

Prunus domestica 

Prunus avium 

Citrus x sinensis 

Ficus carica 

Superfície 840 m2 

Gràfic 20: Distribució dels arbres en la zona de fruiters (Font:elaboració pròpia) 
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sense reg ni fertilitzant però amb un cert grau d'humitat a llarg plaç crearà un ambient 

d'ombra i frescor per l'estiu. Amb un marc 9x9, se n'hi poden plantar 4. 

Prunera (Prunus domestica): perfectament adaptat al clima, molt rústic, present en 

diverses formes silvestres. Es procurarà una varietat europea autocompatible, per 

exemple Prunus domestica L.  amb Reina  clàudia. Per collir al juliol-agost. Marc de 

plantació 4x4 m, se'n plantaran 9. 

Cirerer (Prunus avium): molt rústic en quant a exigències del clima, tant sols sensibilitat 

a la calor excessiva. No requereix gaires tractaments en convencional i és una bona 

alternativa per petites explotacions. Es collirà entre abril i maig. Les varietats i detalls 

sobre el seu cultiu a la zona les pot proporcionar un agricultor del municipi que treballa 

amb 16 varietats de cirera des de fa 30 anys.  Marc de plantació 5x5 m, se'n plantaran 8. 

Taronger (Citrus x sinensis): el cítric que millor s'adapta a aquest clima, capaç de resistir 

alguna baixada sobtada de temperatura. Probablement requereixi algun tractament. 

Fructifica tot l'hivern, es podria provar amb peu de taronja amarga amb navel i sanguina. 

Es plantarà a marc 4x5, se'n plantaran 10. 

Amb aquest disseny s'ocupen 840 m2, estructurats en les 4 línies de fruiters descrites. 

Zona de producció de llavor 
 

Justificació del cultiu: com s'ha detallat en el tercer segon, el banc de llavors es justifica 

bàsicament com a complement necessari de la tasca pedagògica que s’està duent als 

horts escolars en aquesta matèria.  

Funcions del banc de llavors: 

 

• Realitzar les tasques de sembra, creixement de les varietats i recol·lecció de llavors 

de les varietats tradicionals que estiguin utilitzant els diferents horts escolars del 

municipi. 

• Fer el mateix amb les varietats autòctones que es localitzin al municipi, gairebé 

desaparegudes, en col·laboració amb l’agricultor que les estigui cultivant. 

 

 

No es planteja la caracterització de varietats ni la seva valoració agronòmica ni comercial, 

però sí la seva valorització i recerca de qualitat específica i especificitat del seu localisme 

(Rosselló, J.). Es té constància d'algunes varietats locals com el tomàquet de Can 
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Montmany, el tomàquet del Papiol o la fava de Sant Cugat, però de ben segur que un cop 

iniciat el projecte n'apareguin més. Quan apareguin varietats noves amb potencial 

interessant aquestes tasques de caracterització les poden dur a terme altres 

organitzacions com Esporus (centre de conservació i difusió de la biodiversitat cultivada, 

Escola Agrària de Manresa) o la finca Les Refardes (Projecte Gaiadea, Mura, Sant 

Llorenç del Munt).  

 

Situació i característiques: és evident que la magnitud del present projecte no permet la 

reproducció de moltes varietats de llavor simultàniament. L'objectiu és respondre cada any 

a les necessitats de les escoles (de 9 a 11 varietats diferents per començar) i amb aquest 

punt de partida determinar si se'n poden reproduir més i si presenten característiques 

favorables per a la seva conservació. 

La zona de producció de llavor consisteix en una parcel·la a l'extrem sud del bancal 

inferior de la finca, amb superfície de 600 m2 , de 46 metres d'ample, la organització de la 

qual resta subjecte a les varietats que es reprodueixin.  

Com que es tracta d'un cicle de cultiu molt més llarg i amb alguns aspectes diferents a 

tenir en compte en les pràctiques culturals, la zona de producció de planta per a llavor es 

mantindrà a part de les rotacions de la resta de la finca. No tindrem problemes d'influència 

de finques veïnes. 

La forma de reproducció de les diferents espècies en determinarà el cultiu. Les espècies 

autògames, poden tenir un percentatge important de pol·linització creuada, per tant es 

separen les línies de la mateixa espècie. Les espècies alògames, que poden ser  

anemòfiles (transport de gàmets pel vent) o entomòfiles (transport per insectes) estan molt 

subjectes a l'activitat dels insectes pol·linitzadors (bàsicament himenòpters i dípters) ja 

que té un efecte directe sobre la producció de llavor. Per tant per al seu cultiu seran de 

vital importància els elements que aporten biodiversitat funcional: setos, refugi, aliment, 

microclimes..., que es troben de forma natural a la part baixa de la finca. 

El clima s'adapta perfectament les necessitats de la producció de llavor, només algunes 

pluges d'agost podrien ser problemàtiques. 
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Planter a l'hivernacle 
 

Justificació del cultiu: l'hivernacle esdevé un element clau per al projecte de llavors, sense 

el qual difícilment es podria produir planter amb èxit. Com s'ha explicat en el tercer bloc, 

els horts escolars no disposen dels mitjans per multiplicar la seva pròpia llavor, ni tampoc 

de produir el seu propi planter amb èxit per tal d'abastir-se de plantes de varietats locals. 

Però aquest fet és extrapolable a la majoria d'horts familiars de la zona, en els quals 

rarament es cultiven varietats tradicionals i no es fa producció pròpia de planter.  

Així doncs si es fa una aposta pel treball sobre les varietats locals de llavors, l'hivernacle 

esdevé imprescindible. Com a la majoria de llocs, a l'únic planterista de la zona (Faura, El 

Papiol) ja no es produeixen varietats tradicionals. Aquest projecte pretén incidir en procés 

de pèrdua de biodiversitat cultivada a escala local o supralocal. Però cal difondre el valor 

d'aquestes varietats i per fer-ho cal que es coneguin, que es cultivin i que es consumeixin.  

Una de les formes d'impulsar aquest procés de forma efectiva és amb la sortida comercial 

de producte de varietats locals, com aquí es projecta a petita escala, i per fer-ho cal 

passar per les fases de germinació i plàntula d'aquestes varietats.      

Concretament, els objectius d'aquest hivernacle són: 

• En una primera fase, produir el planter necessari perquè totes les escoles puguin 

participar en el projecte de llavors. 

• A mitjà termini, abastir tota la horta de la finca del seu propi planter. 

• A llarg termini, abastir els horts familiars del municipi que ho desitgin de planter de 

varietats tradicionals, per encàrrec. 

 

Situació i característiques: es proposa la instal·lació d'un hivernacle al bancal del mig de 

15x8 m, és a dir de 120 m2 superfície que hauria de ser suficient per la producció del 

planter i pel cultiu d'alguna varietat del banc de llavors que es pretengui separar de la 

resta o a la qual es vulgui avançar el cicle. Aquest hivernacle té que disposar de 

ventilacions laterals, entrada al davant i al darrera. S'hi instal·la un sistema de reg per 

microaspersió, a una alçada de 1,5 m del terra. 

Es divideix la producció de planter en arrel nua (sobre safates de sembra) i safates amb 

alvèols. A arrel nua es fa els planters de cebes, porros i cols. La resta de cultius es 

preparen en safates amb alvèols.  
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Compostatge 
 

El compostatge es fa en dos espais diferents. Un és el compostatge amb compostador, 

que s'ubica al costat de l'hivernacle i és de caràcter demostratiu, al tractar-se de la forma 

d'elaborar el compostatge més coneguda pels visitants i la més practicada a les escoles. 

Es tracta d'una estructura rectangular de 4 m x 1 m x 1 m (4 m3 en total) Es divideix 

l'estructura en dues parts per tal de facilitar que quan una està plena i el procés ja està 

engegat es pugui  continuar abocant matèria fresca a l'altra. Aquest compost absorbeix la 

matèria orgànica  originada a la zona de parades en crestall, a l'hivernacle, a la producció 

de llavor i en general les deixalles orgàniques produïdes pels visitants. 

Si els visitants mostren interès pel procés de compostatge, es pot construir més endavant 

un vermicompostador de caràcter demostratiu. 

L'altra zona és on es produeix compost en més quantitat, processant tota la matèria 

orgànica dels cultius de l'horta. S'ubica al costat de les files de hortalisses, i es fa en forma 

de pila d'1 m d'alçada i amplada i tota la llargada que es requereixi en funció del volum a 

compostar i del ritme del procés.  

 

5.3. Planificació dels cultius 

 

Les rotacions representen un dels pilars bàsic de l'agricultura ecològica. Caldrà anar 

coneixent i combinant les característiques de les espècies i varietats perquè es mantingui 

la fertilitat i sanitat dels cultius, sobretot al introduir-ne de nous. Per al seu disseny la 

primera cosa a considerar és la fertilitat i l'estructura del sòl. 

En aquest cas, es proposa una rotació basada en l’alternança de famílies botàniques, com 

a criteri general. Aquest punt de partida s'intenta fer el màxim de compatible amb d'altres 

criteris com evitar la repetició de cultius amb la mateixa part aprofitable, buscar 

necessitats complementàries entre espècies que es succeeixen o profunditats i formes 

d'arrelament diferents entre elles. Les característiques del sòl són en principi homogènies i 

s'intenta que a través del disseny aquest resti cobert durant tot l'any. 

Aquest disseny de rotació pretén assolir un grau de producció estable al llarg de l'any, 

assumint que evidentment tant el temps de treball com la productivitat incrementaran de 

forma substancial en els mesos de més calor. Respon a una necessitat de producte no 

subjecte al seu preu, ja que les cistelles es pagaran a preu fixat tot l'any independentment 
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del preu de mercat del seu contingut, sempre i quant estiguin en quantitat suficient. Per 

això no es dóna més atenció als cultius més rentables ni de major necessitat de mà 

d'obra, sinó que són considerats com un cultiu més. Es pretén disposar de múltiples 

cultius al mateix temps, tot i les dificultats de maneig que això pot suposar, per tal de dotar 

de flexibilitat la producció de l'explotació i poder assolir cistelles completes, encara que es 

canviï el seu contingut per retrassos o problemes en algun dels cultius. 

 

 

 

Així, seguint la sectorització de la zona de producció d'hortalisses, es divideixen les 

famílies botàniques en quatre unitats de rotació, aplicant el mateix mètode als cultius en 

fila com als cultius en Parades en crestall. Els colors de cada grup s'utilitzen d'ara en 

Solanàcies 
 

Tomàquet 
Pebrot 

Albergínia 

Umbel·lífere
s 

Pastanagues 
Api 

Xirivia 
Fonoll 

Api-rave 
Julivert 

 

Liliàcies 
Cebes 
Porros 

Alls 
 

Compostes 
Enciam 
Escarola 
Girasol 

 

Quenopodiàcies 
Bleda 

Remolatxa 
Espinac 

 

Cucurbitàcia 
Carbassó 
Cogombre 
Carbassa 

Meló  
Síndria 

Lleguminoses 
Mongeta 

Pèsol 
Fava 
 

Crucíferes 
Col 

Col lombarda, xinesa  
de brussel·les, col-i-

flor... 
Bròquil 

Nap 
Rave 
 

Gràfic 21: Esquema general de rotació d'hortalisses, basat en el mètode Gaspar Caballero (Font: elaboració 

pròpia) 
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endavant per indicar el grup de cultius en cada espai. 

 

L'alternativa resultant, per grups de rotació, agafant com a exemple un mes de maig-juny 

és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Es pot comprovar la varietat de producte de què es disposa i la versatilitat que ofereix 

aquesta alternativa per la consecució de les cistelles de forma continuada. Aquesta 

Zona B Zona C Zona D Zona A 

60 files 
60 files 60 files 60 files 

1    2    3   4 1    2    3   4 1    2    3   4 1    2    3   4 

Gràfic 22: Alternativa resultant de la planificació de cultius en la zona d'horta en files (Font: elaboració 

pròpia) 

Unitat A Unitat B Unitat C Unitat D

1er any 1 Tomàquet-adob verd Pastanaga-ceba Carbassó-enciam-remolatxa Mongeta-col (hivern)

2 Api-porro Cogombre-bleda (hivern) Col (estiu)-pèsol Pebrot-adob verd

3 Carbassa-escarola-espinac Rave-fava Albergínia-adob verd All tendre-pastanaga

4 Mongeta-bròquil Tomàquet-adob verd Ceba-xirivia Síndria o meló-remolatxa-enciam

2on any 1 Mongeta-col (hivern) Tomàquet-adob verd Pastanaga-ceba Carbassó-enciam-remolatxa
2 Pebrot-adob verd Api-porro Cogombre-bleda (hivern) Col (estiu)-pèsol

3 All tendre-pastanaga Carbassa-escarola-espinac Rave-fava Albergínia-adob verd

4 Síndria o meló-remolatxa-enciamMongeta-bròquil Tomàquet-adob verd Ceba-xirivia

3er any 1 Carbassó-enciam-remolatxa Mongeta-col (hivern) Tomàquet-adob verd Pastanaga-ceba

2 Col (estiu)-pèsol Pebrot-adob verd Api-porro Cogombre-bleda (hivern)

3 Albergínia-adob verd All tendre-pastanaga Carbassa-escarola-espinac Rave-fava

4 Ceba-xirivia Síndria o meló-remolatxa-enciamMongeta-bròquil Tomàquet-adob verd

4rt any 1 Pastanaga-ceba Carbassó-enciam-remolatxa Mongeta-col (hivern) Tomàquet-adob verd
2 Cogombre-bleda (hivern) Col (estiu)-pèsol Pebrot-adob verd Api-porro

3 Rave-fava Albergínia-adob verd All tendre-pastanaga Carbassa-escarola-espinac

4 Tomàquet-adob verd Ceba-xirivia Síndria o meló-remolatxa-enciam Mongeta-bròquil



Disseny d'un hort pedagògic i productiu al Parc Rural de la Torre �egra 

 

 64 

proposta de rotació resta oberta a l'experimentació d'associacions de cultius favorables, 

que caldrà determinar segons la ubicació concreta, el moment i les pràctiques culturals 

que se'n derivin. 

 

En la zona de parades en crestall la rotació seguirà el mateix sistema, però es considera 

un sector a part i per tant les rotacions són entre les diferents parades i no entre parades i 

“files”. D'aquesta forma es comprovaran els resultats de la rotació en ambdues tècniques 

de cultiu. A més, la zona de Parades en Crestall és susceptible a patir pertorbacions o 

modificacions en la rotació donada la afluència de visitants i de cursos o tallers que pot 

rebre. 

L'esquema resultant per la zona de parades en crestall és el que es presenta a 

continuació, per quatre parades, extrapolable al conjunt de les 40 parades: 

 

 

 

 

 

Gràfic 24: Planificació del cultiu per 4 parades en crestall, es reprodueix la mateixa estructura a tota 

la resta (Font: elaboració pròpia) 
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La rotació de la zona de producció de llavor resta subjecte a les llavors que es considerin 

prioritàries a multiplicar, i en funció de les característiques d'aquestes es dissenyarà la 

rotació corresponent. Com s'ha comentat cal introduir per aquest disseny noves variables 

com la ubicació d'unes varietats respecte les altres o algunes separacions que es 

requereixen per evitar creuaments indesitjats. 

 

Per la zona de cultius plurianuals caldrà dissenyar una rotació en funció de les espècies 

que s'escullin. Aquesta rotació pot basar-se en l'alternança entre cultius plurianuals i 

cultius de temporada que no es plantin a la resta de la finca. Un exemple podria ser la 

rotació de 4 anys següent: 

blat de moro-carxofa-faves-patata-adob verd 

Tot i això, aquesta rotació queda subjecte a la gestió de la producció principal de horta, i 

als cultius que es consideri oportú implantar en aquest espai per les seves particularitats.  

 

La zona de fruiters no precisa de cap rotació, ni tampoc l'hivernacle pel planter. 

 

S'inclou en aquest apartat també un apunt sobre la parcel·la de secà, també de propietat 

municipal, que hi ha al cantó oposat del torrent. La gestió d'aquesta parcel·la, d'1 ha de 

superfície, no ha estat detallada en el present projecte perquè, com s'ha anotat a l'inici 

d'aquest apartat, és un projecte que ja s'està iniciant, i no requereix gaires aspectes de 

disseny. Tot i això, la actuació que s'està duent a terme no determina quins cultius 

implantar en el futur i quina sortida comercial poden tenir aquests cultius. 

Es proposa doncs que a partir de la incorporació de l'adob en verd que es durà a terme a 

inicis de la primavera de 2009, s'implanti un cultiu d’alfals (Medicago sativa L.), per 

exemple varietat Empordà, a raó de 30 kg/ha, de durada en funció de l'èxit de la seva 

implantació, entre 4 i 6 anys. A partir d'aleshores es pot establir una senzilla rotació 

basada en l’ala-la i, cada cop que s'aixequi el cultiu, algun cereal (blat, ordi o civada) en 

funció de la seva sortida comercial, que es pot efectuar mitjançant el Molí de Sant Cugat. 

Això pot contribuir al tancament de cicles de matèria en el projecte com s'explica a 

continuació. 
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5.4. Gestió de la fertilitat 

 

Com a punt de partida del pla de fertilitat que es proposa, cal destacar la inviabilitat 

d'autoabastir la producció de les entrades necessàries de matèria orgànica, sobretot per 

la no integració de ramaderia al projecte. Per tant, cal procurar inputs de matèria orgànica 

en quantitat i qualitat suficient a l'entorn immediat, i a un cost raonable. Tot i això, tota la 

matèria orgànica que es genera a la finca serà evidentment processada per al seu 

aprofitament, amb trituració i compostatge. 

El punt de partida és la necessitat d'incrementar l'activitat bacteriana, fúngica i del conjunt 

de la fauna del sòl de tota la finca. Tot i això, per la planificació que es proposa, la gestió 

de la fertilitat és específica per cada sector.  

De forma general, els inputs més importants es basen en el fem compostat de cavall, el 

compost de la planta municipal de compostatge, i quantitats petites de gallinassa. No es 

tracta dels fertilitzants més òptims en totes les seves variables per la producció agrària 

ecològica però hi són perfectament compatibles, i la voluntat de fer la finca el màxim de 

sostenible en tots els seus aspectes i autoabastir a nivell local la majoria de fluxos de 

materials i energia en justifica el seu ús. 

El fem d'equí es caracteritza per constituir un aport mig de nitrogen (0,7 %), fòsfor (0,5 %)  

i de potassi (0,6 %), en canvi les quantitats de calci i magnesi que aporta són  

insignificants. En el nostre cas no suposa cap problema per l'elevada quantitat d'aquests 

elements que trobem en el sòl de forma natural. Aquest compost es caracteritza també 

per aportar una elevada quantitat de matèria orgànica estable, precursora d'humus, amb 

una relació carboni/nitrogen habitualment de 18/1. El fem s’obté d'alguna de les quatre 

hípiques que operen en l'entorn immediat (totes a distàncies inferiors a 1km de 

l'explotació), i caldrà determinar quina d'elles ofereix un producte de major qualitat, lliure 

de productes de síntesi (amb serradures no de fusta no tractada) i correctament 

compostat. Es farà un anàlisi d'aquest compost per assegurar-ne la composició i realitzar 

les aportacions oportunes. Les condicions sanitàries i d'alimentació dels animals en 

aquestes hípiques solen ser bastant bones i en principi s'haurien d'ajustar al que exigeix la 

normativa en relació a la qualitat del fem, però la visita a totes elles és necessària per fer 

aplicar aquests criteris. El fem arribarà a la finca ja compostat, ja que no es disposa de 

maquinària ni instal·lacions per realitzar el procés de compostatge de les quantitats 

necessàries, i és una operació que ja duen a terme les hípiques de la zona de forma 
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sistemàtica. Això, sense entrar més en detall, és perfectament viable.  

El compost urbà és una alternativa real als nostres sòls, amb els beneficis ambientals que 

la seva utilització comporta (Rosal et al, 2007). El compost urbà prové de la planta 

ubicada a la carretera de Sant Cugat a Castellbisbal (C-1423a), on es composta la fracció 

orgànica de tot el municipi. La composició d'un compost d'origen tant divers és altament 

variable, com a valor de referència es pot prendre un 0,95 %  de N i una relació C/N de 

22,5. Els seus efectes beneficiosos sobre el sòl a nivell físic, químic i biològic són ben 

coneguts. Caldrà inspeccionar l’anàlisi de cada partida de compost previ a la seva 

entrega, per evitar sorpreses en la seva composició, prestant atenció especial als metalls 

pesants i d'altres productes tòxics. En cas que les partides de la plana de Sant Cugat no 

satisfacin els resultats, una alternativa és el producte de la planta de compostatge de 

Torrelles de Llobregat, on la recollida selectiva es fa porta a porta i el percentatge d'impurs 

és molt baix. 

L'altra entrada de fertilitzant consistirà en alguna font de matèria orgànica fàcilment 

degradable, com la gallinassa. La composició d'aquest producte és altament variable i 

subjecte al tipus de recollida que es fa dels excrements a la granja, però es pot afirmar 

que el seu aport en N és molt elevat (13 %), 11% P i 6% K, i que té una relació C/N baixa,  

d'11/1, que la converteix en una matèria orgànica de molt fàcil degradació i òptima per 

posar a disponibilitat immediata a les plantes d'aquests nutrients. La gallinassa, que 

s'utilitzarà en petites quantitats com s'explica a continuació, s'haurà d'obtenir de fora el 

municipi, al Vallès operen actualment dues granges de producció d'ous ecològics, i caldrà 

establir els corresponents contactes. Si no és possible obtenir gallinassa per disponibilitat 

o preu, caldrà complementar la fertilització amb algun producte de propietats similars. 

Mentre que el fem fermentat d'equí es degrada lentament i per tant fa un aport progressiu 

de nutrients la gallinassa és de degradació ràpida, i aprofitarem aquest efecte 

complementari per la fertilització d'alguns cultius específics. Els nutrients que allibera la 

gallinassa en un sòl ric en MO estable es reorganitzen en la biomassa del sòl i 

s'humifiquen progressivament si no són absorbits per les plantes. Així, en alguns sectors 

es farà una aplicació de gallinassa líquida (relació 1:100) en els cultius que ho precisin, 

com s'explica a continuació. 

També es produirà compost a la pròpia finca, però les quantitats són del tot insuficients 

per autoabastir-se. 

Per últim, alguns inputs específics es comenten per cada cultiu. 
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Cultiu d’hortalisses en files, zona de producció de llavor i cultius plurianuals 
 

Tractant-se d'un sòl pobre en matèria orgànica i amb baixa activitat biològica, el primer 

aspecte a tractar en aquesta part de la finca és la incorporació de matèria orgànica en 

gran quantitat per a les exigències dels cultius d'horta. Així, just després de la incorporació 

de l'adob o fins i tot si és possible en el mateix moment es farà anualment una aplicació 

d'abonat de fons, a raó de 45 tones/ha, que s'aplicaran en dos moments de l'any, durant el 

canvi de cultiu i en quantitats variables depenent d'aquest. El primer any, 

excepcionalment, es farà una aplicació a raó de 60 tones/ha per incrementar el nivell de 

matèria orgànica al sòl i, juntament amb l'adob verd, estimular l'activitat microbiana. Això 

significa que per la zona de cultiu en files caldran 24 tones el primer any, i 18 tones/any en 

els successius, i per la zona de producció de llavor 3,6 tones el primer any i 2,7 tones/any 

els successius. Aquestes quantitats, orientatives, estaran sempre subjectes al cultiu que 

precedeixen (cultius més o menys exigents) i s'aniran reduint amb el pas del temps. Un 

factor a tenir en compte és l'aplicació de gallinassa líquida prèvia als cultius més 

esquilmants i amb una demanda elevada de nutrients de fàcil accés, com les solanàcies. 

Per la producció de llavor cal tenir en compte els efectes de determinats nutrients, com 

l'acceleració de la floració que pot induir la presència de nitrogen abundant o l'increment 

de flors que pot induir el fòsfor. 

Els adobs en verd ja estan contemplats dins el sistema de rotació com a incorporació de 

matèria orgànica al sòl. 

La zona de cultius plurianuals resta subjecte a l'elecció de cultius i a les seves necessitats 

específiques de fertilització. Es pot aplicar com a punt de partida la mateixa esmena de 

matèria orgànica en quantitats iguals (60 tones/ha el primer any pels 758 m2, que significa 

una aplicació de 4,5 tones de compost). 

Cultiu d'hortalisses amb el mètode de Parades en crestall 
 

La zona de parades en crestall es fertilitza bàsicament amb aports de compost en 

superfície, que s'incorpora progressivament al sòl, sense llaurat. Per obtenir els 5 cm de 

mantell de compost, en el conjunt de parades en crestall, són necessaris 360 m2 x 0.05 m 

= 18 m3 de compost de la planta de compostatge. Aquesta aportació inicial es redueix 

progressivament al cap del temps, ja que d'un any per l'altre sempre resta compost en 

superfície. La seva funció però és doble, ja que el seu efecte “mulch” el fa imprescindible 
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durant tot l'any per aquest mètode de cultiu.  

Els adobs en verd ja estan contemplats dins el sistema de rotació com a incorporació de 

matèria orgànica al sòl. 

Zona de fruiters 
 

Les tasques prèvies per instaurar un cultiu de fruiters s'han complert, en major o menor 

mesura:  deixar descansar el sòl uns quants anys, passar amb el subsolador i sembrar i 

incorporar un adob verd. Correspon fer un correcte abonat de fons (30 tones/ha), que es 

tradueix en l'aplicació de 2,5 tones de fem compostat en els 840 m2 de la zona de fruiters. 

Aquest fem compostat s'aplicarà majoritàriament als forats on es plantin els arbres. El 

primer any és convenient també una aportació de fòsfor i potassi de procedència mineral. 

A partir d'aleshores es recomana una aplicació anual a raó de 20 tones/ha, és a dir d'1,7 

tones aproximadament.  

En aquest sector no es proposa la sembra d'adobs en verd degut a què els visitants i 

alumnes de cursos han de poder accedir als arbres, per les dificultats de maneig, ja que 

és una superfície força gran per treballar-la sense tractor, i per motius de productivitat, ja 

que no es busca una producció determinada amb la plantació de fruiters. Per tant, es 

proposa el manteniment d'una cobertura vegetal permanent del propi banc de llavors del 

sòl, seleccionada a partir de la sega en els moments oportuns (3 cops l'any normalment). 

Es pot plantejar la sembra d'alguna llavor específica per la millora d'aquesta cobertura si 

es considera necessari en el futur. 

Hivernacle i producció de planter 
 

Per la producció de planter, es preveu que tot el substrat provingui de la pròpia finca. 

Per les safates de sembra cal un substrat de 10 cm de compost de la pròpia finca. 

Per les safates amb alvèols cal un substrat barreja de diferents tipus de materials que 

sense requerir més aplicació d'abonament doni bons resultats. És difícil escollir un 

producte per la falta de consens entre diferents experts, però caldrà experimentar en la 

producció. Es suggereix una barreja de terra forestal dels boscos propers amb compost 

de la finca, que equilibra propietats de retenció d'aigua i porositat de la primera amb aport 

de nutrients de la segona. Potser falti aireació, i caldrà compensar-ho amb pellofa d'arròs, 

vermiculita o perlita. 
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5.5. Gestió de la sanitat 

 

La sanitat i la fertilitat sostenibles són propietats emergents de sistemes complexes 

(Gliessman, 1997). No es pot estudiar la relació planta-paràsit com a fi en sí mateixa, sinó 

com un element dins el concepte integrador del total del sistema, que també inclou a 

l'home, per tant serà l'agrosistema la unitat d'estudi (Rosselló, 2007). En un agrosistema 

de policultius com el que es presenta en aquest disseny, amb les infraestructures 

ecològiques en funcionament (barreres verdes desenvolupades) les pràctiques culturals 

que s'han anomenat realitzades escrupolosament, i sense influència de finques veïnes ni 

cap entrada de productes de síntesi, potencialment la finca ha de permetre una protecció 

de cultius poc intervencionista.  

Es disposa d'una alta biodiversitat genètica, al tractar-se de múltiples cultius simultanis i 

treballar preferiblement amb varietats autòctones. Aquesta biodiversitat s'extén a les 

diverses infraestructures ecològiques que es proposen i a l'àmplia i variada vegetació 

colindant. També es dóna una diversitat en intensitat de maneig, degut al contrast, per 

exemple entre la gestió de la horta en files, els fruiters o les parades en crestall.  Tots 

aquests elements contribueixen a una autoregulació de les poblacions de les diferents 

plagues. 

Un dels elements de protecció importants és la escrupolosa atenció als inputs que rep la 

finca: fem, compost i llavor de l'exterior poden ser via d'entrada de malalties diverses. Això 

es plasma en la revisió dels processos de compostatge i la esterilització-higiene de les 

llavors, quan es consideri oportú.  

Degut a l'elevat nombre de cultius que es contemplen, no es pretén elaborar un llistat de 

les possibles plagues i malalties que poden ser problemàtiques, ja que és una informació 

de fàcil accés i a la qual s'ha de recórrer en cada cas concret. Val a dir que és difícil 

preveure quin comportament poden tenir les diferents plagues i malalties en una finca de 

nova creació, on històricament s'ha cultivat en secà, enmig d'un sistema agro-forestal com 

és la Torre Negra. Probablement els primers anys la incidència de plagues sigui molt 

variable, amb causes multifactorials que caldrà anar desxifrant. Es pot anticipar que 

alguns fongs, com l’oïdi i el míldiu, esdevinguin problemàtics per la proximitat a la riera i 

l’efecte d’increment de la humitat que crea la vall. 
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Tot i aquest punt de partida, davant d'una plaga o malaltia amb afectació important cal 

actuar efectivament, amb intervencions oportunes en moments determinats. Existeix un 

conjunt de tècniques i productes autoritzats que ajuden puntualment a restablir un nivell 

de baix danys.  

No es preveu fer ús de les tècniques de control biològic d'introducció d'enemics naturals, 

al tractar-se d'un sistema molt diversificat en el qual el seu comportament seria difícilment 

controlable, i per la poca disponibilitat d'aquests organismes. 

S'especifiquen a continuació algunes observacions sobre protecció vegetal en sectors de 

la finca. 

En la horta es recomana l'aplicació sistemàtica preventiva de tractaments a base de 

plantes en moments crítics, com infusions d'all o els purins de ceba contra els fongs, i els 

purins d'ortiga com a reforç general de les plantes contra molts tipus de plagues. Es 

recomana també utilitzar trampes cromàtiques per atreure els insectes, fer-ne un 

seguiment de vol i preveure l'aparició dels primers focus. Amb 4 trampes (una per cada 

“unitat” descrita) n'hi ha prou per començar. 

Els fruiters són atacats per un nombre de plagues elevadíssim, i no s'entra en detall del 

maneig que cadascuna d'elles pot requerir. S'han proposat espècies, a excepció del 

taronger, ben adaptades i amb relativament pocs problemes sanitaris. Cal destacar la 

importància del maneig de la cobertura vegetal, i el correcte abonat i reg com a claus per 

estimular la seva resistència. S’instal·laran trampes de captura massiva a la zona de 

fruiters: recipients que poden allotjar gran quantitat d'insectes que hi queden atrapats i 

amb els quals es pot contribuir al control de poblacions. Concretament, 2 mosquers de 

plàstic amb feromones sexuals atraients de mascles. A banda d'aquestes mesures, els 

primers anys seran els de major risc i tractaments senzills com el sabó potàssic poden ser 

d'utilitat. En cas de plaga o malaltia d'afectació important es pot recórrer a algun 

tractament de control, tenint present que la vocació d'aquests fruiters no és la producció  

sinó el seu ús pedagògic-formatiu i de lleure.     

 

Per la protecció sanitària al planter cal tenir en compte algunes mesures específiques: 

• Mantenir l'hivernacle net d'herbes, que poden contenir paràsits transmissibles al nou 

planter (per pugons, mosca blanca, etc). 

• Aïllar les safates del terra amb un plàstic, per evitar patògens del terra i arrelaments. 

• Protegir l'hivernacle amb mantes tèrmiques o malles antiinsecte. 



Disseny d'un hort pedagògic i productiu al Parc Rural de la Torre �egra 

 

 72 

 

Els problemes més habituals que es donen en la producció de planter, sobretot a petita 

escala i sense sistemes mecanitzats, tenen a veure amb infeccions per fongs i bacteris. 

La qüestió fonamental rau en el control de la humitat i la temperatura, a través del sistema 

de reg i la ventilació a l'hivernacle, i l'esclareig, la neteja i la desinfecció d'eines. Caldrà 

prestar especial atenció als substrats, i sempre que es presenti un problema sanitari evitar 

reciclar-los. Pel que fa als virus, si s'aconsegueixen identificar amb un diagnòstic per 

eliminació, caldrà recórrer a tècnics especialitzats i procedir a eliminar tots els individus 

susceptibles a estar infectats. 

En plagues poden ser problemàtics trips, àcars tetraquínids, minadors, pugons, mosca 

blanca o erugues de lepidòpters. L'ús de trampes i el seu control setmanal és una 

premissa per controlar aquestes poblacions, caldrà recórrer a trampes específiques de 

captura massiva o a productes fitosanitaris autoritzats. 

 

 

5.6. Elements estructurals necessaris per la posada en marxa de 
la finca 

 

Sistema de reg 
 

L’aigua prové d'un pou que s’està es farà a us 20 m de la part inferior de la finca, a 

l'extrem NE d'aquesta. Per tant, ha de remuntar el desnivell de la parcel·la, i distribuir-se 

pels diferents bancals. Caldrà fer els corresponents anàlisis de qualitat de l’aigua un cop 

estigui fet el pou. 

El sistema de reg està format per diverses unitats, que es corresponen als sectors de 

cultiu. Aquestes unitats són independents entre sí, i es separen per aixetes manuals. 
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• Reg a la zona d'horta en files, la zona de producció de llavor i la zona de cultius 

plurianuals 

S'instal·la un reg amb mànegues gota a gota, separades entre elles cada 40 cm, amb 

goters cada 20 cm, cadascuna d'elles amb una petita aixeta a la sortida del ramal 

principal. Per tant cal una inversió inicial en mànegues i aixetes per començar, que caldrà 

renovar més o menys sovint en funció de la qualitat del material i del seu desgast durant 

l'any. Per llaurar la terra, durant el canvi de cultiu, la mànega es pot apartar fàcilment, a 

més són desmuntables.  

• Reg a les Parades en Crestall 

Les parades en crestall estan pensades per ser regades amb mànegues exsudants. Cada 

parada té dues mànegues amb aixeta i en forma de U (5,80 m de llarg i 0,27 m d'ample) 

d'uns 12 m de llarg.   

• Reg a la zona de fruiters 

Per als fruiters es proposa un reg gota a gota de dues mànegues per línia d'arbres. 

Aquestes mànegues han d'estar segellades de manera que el goter es pugui perforar allà 

on hi hagi l'arbre. 

• Reg a l'hivernacle i la producció de planter 

Dins l'hivernacle s'instal·la un reg per microaspersió, a una alçada d'1,5 m, que cobreixi 

tota la superfície útil i amb aixetes per la seva sectorització. 

• Dipòsit d'aigua 

Cal afegir un dipòsit per disposar d'aigua per a necessitats puntuals, i no haver de recórrer 

al sistema de reg general per qualsevol cosa. Es proposa d'ubicar un dipòsit de 1000 l al 

costat de l'hivernacle, estanc i amb aixeta de sortida de fàcil accés.  

Gràfic 25: Esquema general del sistema de reg (Font: elaboració pròpia) 
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Elements de protecció 
 

El recinte precisa d'elements de protecció per la freqüentació de gent a la zona, per la 

proximitat a una escola i per protecció de fauna salvatge superior. Respecte a les 

incursions de persones i al vandalisme es fa difícil proposar un disseny que eviti al 100% 

aquests fenòmens, és a dir que s'és del parer que si algú vol entrar a la finca ho farà 

independentment dels elements de protecció que hi hagi.  

Es proposa doncs la instal·lació d'un vallat pensat i dimensionat per la protecció de fauna 

superior, que pot malmetre seriosament els cultius. Ja s'ha comentat l'abundant fauna de 

la zona, i cal destacar la presència de poblacions nombroses de porcs senglars, toixons i 

conills, coneguts a la zona pels danys que causen a cultius. Segons els tècnics del 

Consorci del Parc de Collserola la mesura de protecció més efectiva seria una reixa 

soterrada de materials robustos, com per exemple malles de ferro d'1cm de diàmetre. 

Aquesta opció requereix l'excavació d'una trinxera de 20 o 30 cm, i una inversió 

econòmica important. Una altra opció més econòmica és la instal·lació en tot el perímetre 

d'un pastor elèctric de dos o tres fils. Aquesta opció requereix punt de llum i manteniment 

periòdic. El perímetre total a protegir és de 530 m. 

Magatzem i porxo 
 

Com a magatzem es proposa la instal·lació d'una caseta de dimensions reduïdes, com a 

mínim de 5x4 m amb porta robusta i candau per tancar-la. Preferiblement de fusta per la 

integració paisatgística, amb terra o sense en funció del model però ben aïllada de la 

pluja. Ha d'acollir principalment el material de la horta, el motocultor, un armari per la 

conservació de llavors i un per la resta de material. 

Juntament amb la caseta cal un cobert. Aquest pot ser de fusta o bé de plàstic resistent, i 

ha de tenir unes dimensions mínimes de 5x4 m. És l'espai on elaborar les caixes de 

producte, i protegir el producte o les eines abans d'entrar al magatzem en cas de pluja. 

També s'hi poden col·locar les caixes de venta al públic el dia que toqui. 

Si el volum de visites de grups organitzats es preveu important, caldrà instal·lar algun 

tipus de carpa per la seva recepció i protecció del sol i de la pluja.  
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6. BLOC SISÈ: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I BALANÇ 
ECONÒMIC 

Aspectes d'organització del treball  
 

En aquest apartat es pretén fer una revisió, molt sintètica, de les tasques de gestió i 

manteniment de la finca en el seu conjunt. No es fa un repàs exhaustiu, sinó que 

s'anomenen algunes qüestions específiques de cada sector. Això té com a objectiu 

elaborar una proposta acurada del balanç econòmic del projecte i una proposta 

d'organització del treball.  

La gestió de la horta requereix les pràctiques habituals d'una producció de policultius. 

Només es mecanitza la llaurada del sòl, i per tant el seu manteniment és una tasca 

d'elevada dedicació i constància. El control d'adventícies es pot fer, a banda d'aquelles 

pràctiques culturals que implícitament hi afecten com les rotacions, falses sembres, etc. 

amb escarda manual i amb l'ús de la “calçadora” o complement del motocultor per la 

creació de solcs, que actua cobrint els cultius que ho requereixen (porros, calçots, alls 

tendres,...) i ofegant les  adventícies. Cal tenir en compte també el temps dedicat a 

l'elaboració de cistelles, que pot ser d'una jornada completa o una i mitja segons els 

cultius que pertoquin. 

Les parades en crestall són un mètode de baix manteniment que requereix les pràctiques 

habituals de l'horta, amb l'avantatge que les adventícies estan molt més controlades i 

suposen menys dedicació de mà d'obra.   

El manteniment dels fruiters requereix poca dedicació per tractar-se d'un nombre reduït 

d'arbres. Les tasques seran les habituals (poda, tractaments preventius si es considera 

oportú, manteniment de la cobertura vegetal, etc), i probablement requereixin una major 

atenció durant els 2 o 3 primers anys. 

El compostatge requereix un seguiment de les condicions del procés i un volteig periòdic 

(un o dos cops per setmana en el seu pic d'activitat). 

Les tasques principals per a la producció del planter seran les següents: 

 

• Sembra. S'omple l'alvèol amb la barreja per al substrat, es compacta lleugerament i 

es dipositen les llavors. El nombre de llavors per alvèol ve donat pel tamany de la 
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llavor i de la plàntula que genera, però normalment serà d'entre 2 i 3 llavors. Sobre 

les llavors es tamisa substrat, amb un gruix aproximats del doble del diàmetre de la 

llavor. 

• Reg abundant i controlat, que asseguri el manteniment d'un cert grau d'humitat. Es 

farà amb microaspersió. 

• Escarda periòdica de possibles plàntules no desitjades. 

• Esclareig al cap d'uns dies per tal de deixar una sola plàntula a cada alvèol. 

• Repicat, per trasplantar les plàntules resultants de l'esclareig en altres alvèols. 

 

Destaquem algunes tasques específiques per la producció de llavor: 

• “Embossar” la inflorescència d'aquelles espècies que fan una floració molt 

esglaonada o les que fan llavor que es desgrana prematurament (cols i enciams). 

Entutorar les que caiguin pel pes de la fructificació. 

• En fruits secs es fa trilla manual, després crebat, calibrat i assecat. En fruits 

carnosos extracció directa (meló, carbassa, pebrots), seca (albergínia i pebrots) o 

maceració del fruit (tomàquet, síndria, pepino). 

• Conservació en envasos i pots a resistents als canvis d'humitat, si cal s'utilitzaran 

substàncies higroscòpiques, com el gel de sílice. A llarg plaç si cal conservar llavor 

més d'un any es pot instal·lar una nevera a l'edifici del Club Muntanyenc (seu del 

Centre d'Interpretació). 

 

Per la millora vegetal, tot i que aquesta no sigui una tasca fonamental per al projecte, es 

farà una selecció negativa, ja que no ens calen plantes pures, extremament vigoroses ni 

de qualitat excepcional. 

 

El banc de llavors és un element dinàmic i d'intercanvi continu de la finca. La seva 

ubicació estratègica permet que es faci una difusió molt efectiva de les varietats que es 

cultiven i les seves característiques. La tasca de conscienciació dels visitants i 

consumidors sobre el problema de la pèrdua de biodiversitat cultivada i la importància de 

les varietats autòctones és de gran importància per a l'èxit del projecte. 

Les activitats encarades a la valoració per part del consumidor de determinades varietats 

són molt indicades, al ubicar-nos bàsicament en un entorn de consumidors. Es poden 

proposar enquestes i cates per veure si les varietats són reconegudes, acceptades, 
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quines qualitats se'ls atorga i si els consumidors són conscients del problema de la pèrdua 

de diversitat cultivada. Són activitats de difusió i sensibilització que a llarg plaç poden 

consolidar el projecte i fins i tot obrir iniciatives en la mateixa línia. Existeixen múltiples 

experiències en aquest sentit, realitzades per les diferents Xarxes de Llavors Locals dins 

la Red de Semillas, a l'estació experimental de Carcaixent (València), o per diverses 

cooperatives de productors, com “La Verde” o “Pueblos Blancos” d'Andalusia.   

 

A aquest conjunt, cal sumar-hi la tasca d'atenció al visitant, ja sigui individual o organitzat 

en grup, i la venta al públic. L'equip de treball que es proposa a continuació no executa 

activitats d'educació ambiental per a les escoles o tallers, sinó que actua com a 

conservador de l'espai i el dinamitza amb les activitats i visites guiades corresponents.  

 

Organització de la producció-consum 
 

 

El disseny presentat està dimensionat per la producció de 30 cistelles setmanals de 

verdura variada. Aquestes cistelles es transporten fins a la seu del Centre d'Interpretació, 

on la recullen els membres del grup de consum. En aquest espai els consumidors 

disposen d'altres productes ecològics i de proximitat (frescos o d'estoc), amb els quals 

poden complementar la seva compra.  

Concretament, la cistella consta de 5 productes diferents com a mínim cada setmana, 

productes de temporada en quantitats subjectes a la capacitat de producció i a la 

planificació i èxit de cada cultiu. Aquests 5 productes no es repeteixen dues setmanes 

seguides, sinó que es garanteix que, com a mínim la cistella és completament diferent 

d'una setmana per l’altra. Aquesta diversitat de producte serà menor durant els mesos 

d'hivern i major durant els mesos d'estiu, però sempre respectant el mínim de 5 i la 

varietat inter-setmanal. Cada setmana, el productor notifica al grup de consum la 

composició de la cistella de la setmana vinent. 

Com a referència, s'agafen els preus de mercat de producte ecològic venut en tenda 

especialitzada per assegurar que la quantitat que paga el consumidor s'ajusta a la cistella 

que rep. Amb tot, el volum de les cistelles superarà normalment el que s'obtindria 

comprant pel mateix valor en una tenda especialitzada, posant de manifest els avantatges 

de la relació directa productor-consumidor local. D'altra banda, el balanç del preu per 
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producte s'ha de fer amb una perspectiva de tot l'any, al equilibrar-se moments 

d'abundància a la horta amb moments d'escassetat, i també per l'equilibri entre productes 

de major cost al mercat (mongetes, pèsols frescos) amb productes de menor cost (cols o 

bledes). 

Tot i això, es tracta d'una organització basada en un consumidor conscient de les 

condicions de treball al camp i de la realitat del que significa gestionar una horta variada 

com la que es proposa. Això significa que s'exigeix al consumidor constància, de forma 

que aquest adopta un compromís de consum setmanal, i comprensió amb els canvis de 

composició de la cistella que poden succeir de forma puntual per problemes en la 

producció o per condicions externes. I significa també que s'exigeix al productor treball 

constant, esperit de millora i creixement, transparència i voluntat de transmetre als 

consumidors tota la informació que calgui. 

Es tracta doncs d'una relació pagés-grup de consum com la que ja funciona en molts 

grups de consum organitzats. El consumidor paga una quota fixa i el productor s'assegura  

uns ingressos constants, que li permeten planificar els cultius i complir amb aquesta 

planificació.  

Un aspecte a desenvolupar és la venta directa al públic visitant. Aquesta pràctica, extesa a 

molts països del nord europeu i en algunes experiències concretes de la Península, 

requereix que s'estableixi un ritme de funcionament (de producció, visitants i consumidors) 

per poder-la contemplar com a part de la planificació i d'expectatives econòmiques del 

projecte. Per tant, es proposa que s'iniciï cautelosament amb un petit punt de venta de 

pocs productes un dia setmanal (com s'explica a continuació) i es treballi perquè 

esdevingui un pilar més en l'estructura econòmica de la finca. 

Aquesta proposta de model de comercialització és tant sols un primer pas, que es 

considera fonamental per iniciar el projecte amb èxit. A partir d'aquí cal experimentar i 

innovar constantment, ja sigui ampliant la producció o canviant el sistema de 

comercialització, en funció de les demandes dels consumidors i de la capacitat productiva. 

 

Màrqueting i difusió 
 

El projecte, tal i com està plantejat, compta amb totes les eines de difusió de la informació 

del Centre d'Interpretació del Parc Rural: pàgina web, espai de visita i informació, 

elaboració de díptics, etc. Només cal introduir la informació sobre el grup de consum, 
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l'horari de visites i el contacte per les visites de grups escolars. S’entén que el treball amb 

la Xarxa  d'Horts Escolars parteix d'un coneixement previ i un contacte permanent amb els 

diferents grups que treballen entorn l'hort escolar i el projecte de llavors.  

No es requereix cap més element de màrketing, es considera que aquesta eina assegura 

la difusió i la comercialització. 

 

Certificació d'Agricultura Ecològica 
 

Es proposa la certificació del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) de 

la producció d'horta, al ser la única activitat amb vocació purament productiva de la finca i 

susceptible a fer un ús d'aquesta certificació. Aquest tràmit s'inicia tant bon punt 

s'engeguin les feines de preparació, i es sol·licita una reducció del període de conversió 

per tractar-se d'una parcel·la abandonada on no s'han aplicat fitosanitaris durant, almenys, 

els últims quatre anys. La gestió de la certificació és compartida entre el productor i el 

tècnic del Centre d'Interpretació. 

La resta de cultius de la finca, tot i produir-se escrupolosament amb les tècniques de 

l'agricultura ecològica, no requereixen certificació. Es tracta d'activitats de caire 

pedagògic, el fruit de les quals també té un ús pedagògic i social, sense una sortida 

comercial. La normativa específica sobre la producció de planter supera de bon tros les 

magnituds d'aquest projecte. La producció de llavor és purament de caràcter pedagògic, i 

el mateix passa amb el cultiu de fruiters. Es poden formalitzar legalment com a activitats 

de difusió per l'ús intern d'una associació (Joves Associades per l'Hort Escolar, o 

CIPRTN).    

 

Proposta d'organització del treball 
 

El present projecte pretén servir de document base per a la posada en marxa de l'hort 

pedagògic i productiu. Per això s'ha intentat elaborar una proposta d'organització del 

treball el més ajustada possible a la realitat. En algunes parts es recullen experiències 

d'altres explotacions i en d'altres es fa una aproximació, al tractar-se, com ja s'ha 

argumentat, d'un nou format i d'un context molt determinat. 

Les feines preparatòries del sòl del conjunt de la finca ja s'han descrit, i el mecanisme pel 

qual dur-les a terme també (ja estan en marxa). Les feines d'organització i posada en 
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marxa de la finca són diverses i feixugues, i requereixen mà d'obra i personal. 

Recentment s'ha donat el vist-i-plau al Servei d'Ocupació Municipal (SOM) per engegar un 

Pla d'Ocupació, de sis mesos de durada. Aquest pla ha estat sol·licitat per l'Àrea de Medi 

Ambient de l'Ajuntament, i entre els motius que el justifiquen hi ha la “posada en marxa 

d'un hort pedagògic al Parc Rural de la Torre Negra”. Es tracta doncs de 4 persones que 

poden dedicar part de la seva mitja jornada de treball a la posada en marxa d'aquest 

espai. La preparació de l'espai en conseqüència no requereix més mà d'obra sinó que pot 

ser executat per aquest equip, sota la coordinació de l'Àrea de Medi Ambient i l'Àrea de 

Serveis Socials, amb aquest document com a referència. Per aquest fet no s’elabora una 

temporització de la posada en marxa del projecte, al restar subjecte a les possibilitats de 

personal dedicat a la seva preparació i execució. 

Un cop a punt els diferents sectors i materials, es proposa un equip de treball de dues 

persones a jornada completa, les feines de les quals es complementin. Una d'aquestes 

persones es centrarà en la producció d'hortalisses per a la cooperativa de consum. El 

volum de producció que s'estima és assumible per un treballador, tan sols es preveu que 

pugui superar aquesta mà d'obra en la preparació de cistelles. El perfil d'aquest 

treballador hauria de ser d'agricultor experimentat en horta ecològica, que hagi participat 

en projectes amb un funcionament “per cistelles” i que no mostri reticències a treballar en 

un ambient on les visites esdevinguin part de la quotidianitat. Tot i això, la zona de treball 

queda ben delimitada en el disseny i en principi tota l'activitat pedagògica i formativa es 

durà a terme en la resta de sectors de la finca. 

L'altre treballador ha d'assumir les tasques de manteniment de la resta de sectors, i 

l'atenció de visites. Es tracta d'un conjunt de feines molt diverses que cal combinar de 

forma adequada, i que cal compaginar amb la necessitat de mà d'obra que es pugui 

requerir en moments puntuals per exemple, el dia de l'elaboració de cistelles. En el quadre 

es fauna aproximació de les hores de treball setmanals per cada aspecte.  

Una forma eficient d'organitzar-ho pot ser delimitant 

clarament els dies de visita de grups organitzats, 

prèvia cita, i els dies de visita oberta a tothom. Aquesta 

fórmula es pot plasmar, per exemple, mantenint una 

hora al dia per als grups organitzats com escoles, 

instituts i altres i 6 hores els dissabtes d'atenció al 

públic en general, amb un petit punt de venta d'uns 

Hores setmanals

producció planter 8

producció llavor 8
fruiters 2

parades en crestall 10

compost 2

atenció visites 10

Total 40

Taula 5: Estimació del volum de treball 

d’un dels treballadors 
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quants productes. D'això en resultaria una jornada completa que inclogués els dissabtes, i 

per tant algun dia lliure entre setmana.  

El perfil d'aquest treballador hauria de ser complet: per una banda ha de tenir experiència 

en agricultura ecològica, i per altra ha de mostrar capacitat de tracte amb el públic i 

conèixer suficientment el teixit associatiu de la ciutat i la comunitat educativa.  

Aquesta distribució de tasques és un plantejament teòric subjecte a canvis en funció de 

les condicions en què es desenvolupi el projecte i el personal que el tiri endavant. 

 

Aproximació del balanç econòmic 
 

La proposta s'emmarca dins del Centre d'Interpretació del Parc Rural de la Torre Negra. 

Això implica que les tasques de contractació del personal i comptabilitat corren a càrrec de 

l'organisme que es crea per al CIPRTN (actualment el Club Muntanyenc Sant Cugat). 

Aquesta és la forma que li dóna més coherència i sostenibilitat econòmica i social. De 

totes formes, el present projecte no resta totalment subjecte al funcionament del CIPRTN. 

D'una banda perquè el model de producció-consum per cistelles és assumible pels grups 

de consum que funcionen en l'actualitat. D'altra banda, perquè la tasca de treball conjunt 

amb els horts escolars tampoc depèn de la ubicació física d'un centre d’interpretació. Per 

últim, un cop en funcionament, el 50 % del pressupost del projecte provindrà de 

l'autogestió. 

Hi ha diversos aspectes a treballar per millorar la sostenibilitat econòmica del projecte. La 

organització i execució de cursos de formació i activitats puntuals (cates de producte, 

fires, jornades de participació o de debat, etc) poden ser una font de finançament 

important. Caldrà explorar quines són les possibilitats, en un àmbit d'actuació més enllà 

del local. Actualment al municipi es realitzen cursos d'agricultura ecològica sense un espai 

adequat per les sessions pràctiques, i la demanda és creixent. Una altra possibilitat és la 

venta de producte in-situ als visitants i/o consumidors. S'ha proposat que aquesta venta es 

faci de forma simbòlica els caps de setmana, i per tant que no representi entrada de 

diners significativa per al projecte, però caldrà veure la resposta del ciutadà, estudiar 

l'evolució i valorar-ne la potencialitat i les limitacions. 

Caldria fer una estimació de les possibilitats de les diferents subvencions a les quals es 

pot recórrer, i demanar-les un cop es posi en marxa l'engranatge per disminuir al cap d'un 

temps la despesa municipal. Tot i això, aquesta és una feina feixuga i de resultats a mitjà 
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termini. Per això caldria que un tècnic municipal o un tècnic del CIPRTN en fes la recerca i 

gestions corresponents. 

El document Agroecologia periurbana a Sant Cugat, Document base per a la redacció del 

Pla de Gestió i Desenvolupament del parc rural de la Torre Negra. Martín-Aragó, A. 2007. 

desenvolupa àmpliament la qüestió del finançament del Parc Rural: recull de les bases de 

finançament que es proposen en el Pla Especial, per a la realització de les actuacions 

proposades en el Programa d’Actuacions del mateix pla; i dels mecanismes de 

finançament de la Unió Europea d’espais d’agraris periurbans, que proposa en Xavier 

Tiana. (Tiana. 2003) 

D’acord amb l’estudi econòmic-financer de la Modificació puntual del PGM, l’Ajuntament 

de Sant Cugat pot assumir el finançament global bé mitjançant els recursos propis o 

l’endeutament, bé a través de les transferències que nodreixen el seu pressupost per la 

concurrència d’Altres Administracions Públiques. La proposta que es fa aquí doncs 

exposa una necessitat de finançament per part de l'Ajuntament, partint de la base que 

l'Ajuntament sigui beneficiari d'aquests programes de finançament per part d'altres 

administracions. 

 

 

Horta 
Preu 

aproxi 
mat 

Hivernacle- 
planter 

Preu 
aproxim 

at 
Parades en 

crestall 
Preu 

aproxi 
mat 

Producció llavor 
Preu 

aproxi 
mat 

Fruiters 
Preu 

aproxi 
mat 

Cultius 
plurianuals 

Preu 
aproxi 

mat 
2 mànecs llargs amb extensions Sembradora Les mateixes eines 

que per l'horta 
Tisores de 

podar 
2 mànecs curts amb extensions Serra de 

podar 
2 extensions escatadores 

2 extensions rasclet 
2 aixades 
2 forques 
2 pales 
1 fanga 

3 plantadors de mà 
1 bicisembradora amb "escatadora" 

1 Sulfatadora 
2 dalles petites tallar canyes 

Guants, tisores, cordill, ganivets, etc. 
Maquinària Motocultor amb " calçadora " 800 

Moto- 
desbroçad 

ora 
400 

Mànegues 1 ” 
Aixetes 1 ” 
tub goteig 

microaspersió 
 aixetes petites tub goteig 

Mantes tèrmiques 80 Malla ombrejadora 40 Plàstics 60 
Malles antiinsectes 60 

40 Caixes*, bidons* Safates de sembra 
en alvèols * Pots per llavors* 

1 dipòsit 1000 l * Safates de 
sembra* 

Sedassos diferents 
mides* 

Material vegetal Barreres verdes 600 Llavor* Llavor* Fruiters 
Caseta-magatzem (5x4 m) 1500 Hivernacle 1500 

Porxo (5x4 m) 300 
530 m valla de protecció ( costos 

subjectes a installació ) 
24 T fem equí compostat 500 18 m 2  compost 

urbà 108 3 , 6 T fem equí 
compostat 72 

2,5 T tem 
equí 

compostat 
50 

4,5 T fem 
equí 

compostat 
90 

Gallinassa 
Total 6830 1590 120 440 90 

* material que pot procedir d ' altres projectes , de forma gratuïta o de parcel·les abandonades en el municipi Total 9070 

Protecció de cultius 

Recipients 

Infraestrucura 

Compost 

Reg 2700 

  

40 

  

Eines 350 50 

  

Taula 5: Llistat no exhaustiu del material necessari per la posada en marxa del projecte (Font: elaboració pròpia) 
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Els quadres que s’adjunten no pretenen ser cap pressupost ni balanç econòmic, sinó una 

simple estimació del volum de material i les quantitats de diners en els quals s'articula la 

proposta. 

S'ha argumentat la necessitat d'una inversió pública forta per tirar endavant l'agricultura i 

l'educació ambiental al Parc Rural i a tot el municipi, i s'ha posat de manifest la voluntat i 

la disponibilitat del consistori a engegar aquest tipus d'iniciatives. 

Es tracta d'un projecte ambiciós i d'una aposta forta pel desenvolupament de l'agricultura 

ecològica al Parc Rural i l'agroecologia a tot el municipi. 

 

Propostes d’ampliació del projecte 
 

L’hort pedagògic i productiu del Parc Rural de la Torre Negra s’ha identificat com una 

necessitat per al municipi en diversos aspectes. Aquest projecte fa una proposta tècnica, 

que requereix un estudi econòmic en detall per la seva realització, així com les gestions 

Taula 6: Estimació de les Inversions i despeses anuals més importants (Font: elaboració pròpia) 

inversió inicial 9070

Compost
25 Tonelades fem 

compostat
500 1200 euros mensuals 14400

10 m2 compost 
deixalleria

60

Llavor adob verd 80
Combustible 
maquinària

50

Certificació 170
Total 860

Fitosanitaris 300 euros setmanals 15600
Llavor (30x10 euros cistella)

Desgast material i 
maquinària, ect.

Subvencions directes

Venta directa al públic

1200 euros 
mensuals/treballa

dor
2 treballadors 28800 Tallers i cursos

Activitats PDE, etc.
Totals estimats 29660 30000

Taula no exhaustiva d'aproximacions de costos

?

?

Despeses variables Ingressos ventes

Pagaments

Despeses Ingressos

Ingressos ajuntamentDespeses fixes
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necessàries per la recerca de subvencions, i la formalització d’un conveni amb alguna 

entitat per facilitar les tasques administratives i acostar el procés a la participació 

ciutadana més enllà del servei que s’ofereixi als centres educatius. 

S’ha argumentat la funció que pot exercir un espai d’aquestes característiques en les 

dimensions d’informació, educació i formació, i producció-consum del Parc Rural.   

En l’aspecte productiu cal fer èmfasi en el paper d’impulsor i referent que hauria d’adoptar 

la finca. Per una banda, la producció d’horta ha de servir com a exemple de la viabilitat de 

l’agricultura ecològica en espais periurbans d’aquest tipus, tant a nivell de la relació 

producció-consum que s’estableixi com a nivell econòmic, ja que la proposta fa un 

plantejament realista del manteniment de la producció sense ajuts econòmics de 

l’administració. En la proposta es considera que els ajuts econòmics de l’administració 

estan dedicats a la tasca educativa, informativa i de treball amb la xarxa d’horts escolars i 

els diferents horts familiars del municipi (banc de llavors, parades en crestall, producció de 

planter). Per altra banda, la posada en marxa d’una parcel·la municipal de producció 

ecològica de secà ha de ser un referent exportable a la resta de terrenys del Parc Rural 

(dels propietaris disposats a reactivar l’agricultura en el seu terreny, que són uns quants). 

Cal doncs treballar en proves pilot de tècniques de producció i de comercialització del 

producte d’aquestes terres, per tal d’elaborar propostes viables per als propietaris privats i  

recuperar el cultiu del màxim de superfície, contribuint a una gestió del parc ajustada als 

principis de la figura del Parc Rural. D’aquesta forma s’avança cap a la gestió agrícola 

conjunta del parc, imprescindible per la futura viabilitat de l’agricultura en aquest espai. 

Aquest procés es pot complementar amb l’activitat acadèmica d’innovació i recerca. 

Col·laboracions amb centres de recerca, universitats, escoles de formació d’agricultura i 

empreses del sector poden facilitar la recollida de dades i el disseny de mètodes de cultiu 

i comercialització adequats a les característiques de l’espai. En tenim un bon exemple en 

el Consorci de l’Espai Rural de Gallecs i la seva col·laboració amb el Departament de 

Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona. Aquestes possibilitats queden recollides i 

àmpliament desenvolupades en el la Proposta de gestió agroecològica del PRTN d’Aitana 

Martín-Aragón. S’hi fan propostes de col·laboració, per exemple, amb l’Escola Agrària de 

Manresa, la Universitat Autònoma de Barcelona o propostes de treball conjunt amb el 

Parc Agrari de Sabadell o l’Associació de Defensa Vegetal del Vallès. Algunes d’aquestes 

propostes van més enllà de la vessant productiva, i aprofundeixen en les possibilitats 

d’innovació i recerca en col·laboracions amb facultats d’educació, de ciències socials i 



Disseny d'un hort pedagògic i productiu al Parc Rural de la Torre �egra 

 

 85 

econòmiques entre altres. 

Per últim, els àmbits d’actuació es poden ampliar progressivament a partir de la posada 

en marxa de l’hort municipal. En el citat document també s’exploren aquestes vies, i es fa 

referència a la integració i promoció del Parc Agrícola del Vallès, a la col·laboració amb el 

Consorci del Parc de Collserola per la promoció de productes del parc, etc. Aquests 

àmbits d’actuació representen models d’intervenció de la població en lluites de temàtiques 

més àmplies, relacionades amb un model territorial sostenible, l’urbanisme del futur o la 

sobirania alimentària dels nostres pobles. Una proposta més en aquest sentit seria la 

consideració de l’espai com a Parc Agroecològic i la seva incorporació a la Xarxa de Parcs 

Agroecològics, actualment formada per tres finques a Catalunya: a l’Empordà, al Baix 

Gaià i a Vinyols del Camp.  

En resum, les possibilitats d’ampliació de la proposta a nivell productiu, social i territorial 

són múltiples i diverses. Cal començar per una consolidació del projecte a nivell local. Per 

un costat, respecte als milers de visitants que rep la zona de la Torre Negra cada dia, i per 

un altre costat respecte a un treball en xarxa real i efectiu amb els diferents agents 

implicats en la promoció de l’agroecologia al municipi. A partir d’aquí l’ampliació dels 

àmbits d’actuació és un procés sense final, que depèn en bona part de la il·lusió i 

l’empenta amb que es tiri endavant el projecte. Esperem que així sigui. 
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Annexes 
 

 

 

 

Gràfic 2: Ubicació i límits del Parc Rural de la Torre Negra  (Font: Pla Especial Protecció i 

Millora, 2006) 
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Gràfic 4: Zones d'activitat agrícola al sector (Font: Pla Especial de Protecció i Millora, 
2006) 
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Gràfic 5: Ubicació terrenys públic (hort pedagògic i productiu) en relació al Parc Rural, al 
municipi i a la xrxa hidrogràfica (Font: Pla Especial de Protecció i Millora, 2006) 
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Ampliació gràfic 15: Proposta de sectorització de cultius (Font: elaboració pròpia) 
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Ampliació gràfic 25: Sistema de reg (Font: elaboració pròpia) 
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