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1. Introducció

La industrialització i la globalització dels sistemes alimentaris ha tingut conseqüències
econòmiques, ecològiques, socials i culturals molt negatives, tant en l'àmbit internacional com en
els nostres territoris. D'entre aquestes, destaquen entre d'altres la desaparició d'explotacions
agràries, la degradació dels ecosistemes i els recursos naturals, el domini que exerceixen les grans
empreses sobre la cadena alimentària, la pèrdua de rellevància social i econòmica de la pagesia i
l'adopció per part de la ciutadania d'un patró alimentari poc saludable i totalment insostenible.
L'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant, PNSC) ha patit
aquestes conseqüències de forma acusada. Des de mitjans del s. XX, Collserola ha experimentat un
procés sistemàtic d'abandonament de l'activitat agrària que actualment posa en perill la
conservació del mosaic agroforestal i dels valors naturals de la serra. Simultàniament, la població
dels municipis que formen part del parc va passar d'abastir-se d'aliments de proximitat produïts de
forma sostenible, transformats de forma artesana i comercialitzats per mitjà de petits negocis
familiars a consumir els aliments processats provinents de l'agricultura industrial globalitzada que
venen les grans superfícies.
En els últims anys, però, la consciència de que és necessari transformar els sistemes alimentaris
locals per fer-los més equitatius, sans i sostenibles s'ha obert cada cop més pas entre la ciutadania
i les institucions públiques d'arreu del territori, també i especialment a l'àmbit d'influència de
Collserola.
En aquest context, l'any 2015 el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va encarregar a
l’associació Arran de terra coordinar la implementació del projecte «Promoció de la Transició
Agroecològica a Collserola». L'objectiu d'aquest projecte és promoure la transformació del sistema
alimentari de Collserola per fer-lo més sa, equitatiu i sostenible, i de manera que es fomenti la
reactivació de l'activitat agrària en l'àmbit del Parc Natural. Per acomplir aquests objectius, Arran
de terra va proposar aplicar la metodologia d'intervenció en el territori de la Dinamització Local
Agroecològica, que posa molt èmfasi en la necessitat de dissenyar i implementar de la forma més
participativa possible els processos locals de transició cap a l'Agroecologia i la Sobirania
Alimentària.
El projecte es va posar en marxa el 2016 i consta de quatre fases de treball. La Fase I va ser
realitzada entre abril del 2016 i març del 2017, i va consistir en la realització d'una diagnosi tècnica
de la situació de la pagesia i l'activitat agrària que es realitza dins els límits del PNSC 1. La Fase II,
que va iniciar-se l'abril del 2017 i s'ha tancat el març del 2018, respon a dos objectius principals:
diagnosticar de forma participativa la situació del sistema alimentari en l'àmbit d'influència del
PNSC per tal d'identificar els principals reptes per a la Transició Agroecològica a Collserola; i
dissenyar de forma participativa el Pla d'Acció Integral i Sostenible (PAIS), per mitjà del qual es
tractaran de superar els reptes identificats en la diagnosi.
La Fase III del projecte està previst que s'iniciï l'abril del 2018, i que es tanqui el desembre del
2019, i consistirà en la implementació del PAIS dissenyat en la Fase II. La Fase IV tancarà un primer
cicle complet d'implementació del procés d'investigació-acció participativa, i respondrà a l'objectiu
de realitzar l’avaluació participativa dels resultats obtinguts en la implementació del PAIS. En base a
1

http://parcnaturalcollserola.cat/user/ed/Diagnositecnica_PNSC2017.pdf

les conclusions d'aquesta avaluació, es reformularà el PAIS i es tractarà de garantir la continuïtat
del treball de promoció de la Transició Agroecològica a Collserola.
El present informe és, doncs, el principal resultat del primer dels objectius plantejats en la Fase II:
diagnosticar la situació del sistema alimentari en l'àmbit d'influència del PNSC 2. Aquesta diagnosi
s'ha dut terme tenint en compte dues dimensions. Per una banda, s'ha estudiat la dimensió de
«cadena alimentària», que inclou els àmbits de la producció agrària professional, la indústria
alimentària, la distribució i la comercialització d'aliments i el consum alimentari. Per altra banda,
s'ha analitzat la «dimensió sociocultural», que engloba els àmbits de la producció agrària per
l'autoconsum, el patrimoni agroalimentari i l'ús públic i l'Educació Agroecològica.
Els continguts de l'informe s'han estructurat en 15 capítols. El primer es dedica a la introducció. En
el segon es presenten els objectius i la metodologia de treball que s'implementarà en cadascuna
de les quatre fases del projecte. En el tercer capítol s'analitza el context geogràfic, administratiu,
demogràfic, socioeconòmic i ambiental. En el quart capítol es presenta la proposta de la
Dinamització Local Agroecològica, paradigma en el que es basa el projecte en el que s'emmarca el
present informe. En el cinquè capítol s'aborda la funcionalitat territorial del PNSC. El sisè capítol es
dedica a diagnosticar la situació de la producció agrària professional que es desenvolupa dins els
límits del PNSC. En el setè capítol s'analitza la indústria de transformació agroalimentària en
l'àmbit d'influència de Collserola. En el vuitè es diagnostica la situació de la distribució i la
comercialització d'aliments. El novè capítol es dedica a estudiar la situació del consum alimentari.
En el desè s'analitza la producció per a l'autoconsum. En l'onzè capítol es diagnostica la situació de
l'ús públic i l'Educació Agroecològica. El dotzè capítol es dedica a estudiar la situació del patrimoni
agroalimentari. En el tretzè capítol s'analitzen els agents socials de la Transició Agroecològica a
Collserola. En el catorzè capítol es presenten les conclusions de l'informe; és a dir, els principals
reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica del sistema alimentari de Collserola.
Finalment, el quinzè capítol es dedica a la bibliografia.
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S'ha considerat que l'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola engloba els barris de muntanya
de Barcelona i el territori dels altres 8 municipis que formen part del Parc Natural: Montcada i Reixac, Cerdanyola
del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de
Llobregat.

2. Objectius i metodologia

L'objectiu del projecte «Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola» és fomentar la
transformació del sistema alimentari de l'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de
Collserola (en endavant, PNSC) per fer-lo més sa, equitatiu i sostenible. Per acomplir aquest
objectiu general, s'ha desenvolupat una proposta de treball estructurada en quatre fases
diferenciades, cadascuna de les quals compta amb objectius, accions i resultats esperats específics.
Taula 1. Fases del projecte «Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola»
FASE II
Diagnòstic i
Planificació

FASE III
Acció

FASE IV
Avaluació i
redisseny

FASES

FASE I Preliminar

- Aprofundir en la
diagnosi
- Crear GM i CS
- Presentar el procés a
la població local
- Elaborar el Pla
d'Acció Integral i
Sostenible (PAIS)

- Crear els GTS
- Començar a
implementar el PAIS
- Incorporar nous
actors
- Estendre el procés al
conjunt de la població
local
- Seguir acompanyant
la pagesia

- Analitzar els resultats
- Cedir lideratge
- Assegurar continuïtat
accions PAIS

Objectius

- Negociar condicions
del procés
- Determinar el
potencial agroecològic
local
- Promoure
l'articulació de la
pagesia i acompanyarla en la millora de la
viabilitat
- Reunions amb
promotors
- Entrevistes a
informants clau
- Anàlisi fonts
secundàries
- Tallers participatius

- Entrevistes, reunions i
tallers participatius
- Anàlisi fonts
secundàries
- Suport a la pagesia
del PN
- Actes públics i
accions de difusió

- Entrevistes, reunions i
tallers participatius
- Anàlisi fonts
secundàries
- Accions GTS
- Suport a la pagesia
PN
- Actes públics i
accions de difusió

- Entrevistes, reunions i
tallers participatius
- Disseny i avaluació
d'indicadors

- Disseny del procés
- Diagnòstic tècnic de
la pagesia i l'activitat
agrària
- Articulació de la
pagesia

- Diagnòstic
participatiu
- GM i CS
- Mapa social
- PAIS
- Articulació de la
pagesia

- GTS
- Recerques
suplementàries
-Desplegament del
PAIS
- Articulació de la
pagesia

- Avaluació del procés
- Propostes de
continuïtat
- Articulació de la
pagesia

Accions /
tècniques

Resultats
esperats

Font: adaptació de López i Guzmám, 2013 3.

La Fase I va ser realitzada entre abril del 2016 i març del 2017, i va consistir en la realització d'una
diagnosi tècnica de la situació de la pagesia i l'activitat agrària que es realitza dins els límits del
PNSC. Més concretament, es van identificar les principals dificultats que té la pagesia de la serra a
l'hora de promoure la viabilitat econòmica, ecològica i social de les iniciatives de producció agrària
que impulsa, i per mitjà de quines estratègies d'intervenció poden superar-se aquestes dificultats.
Els principals resultats que es van obtenir en aquesta primera fase de treball van ser:
•

3
4

un informe de diagnòstic tècnic de la situació de la pagesia i l'activitat agrària 4;

López, D. i Guzmán, G. I. (2013). Metodologías participativas para la transición agroecológica. Cuadernos técnicos
SEAE – Serie: agroecología y ecología agraria.
http://parcnaturalcollserola.cat/user/ed/Diagnositecnica_PNSC2017.pdf

•

una proposta de disseny general del procés de Dinamització Local Agroecològica a
Collserola;

•

l'articulació de la pagesia del PN, per mitjà de la creació de tres grups de treball (Accés a la
terra, Marca de garantia i Danys del senglar).
Figura 1. Calendari general d'implementació del projecte «Promoció de la Transició
Agroecològica a Collserola»

Font: elaboració pròpia.

La Fase II, que va iniciar-se l'abril del 2017 i s'ha tancar el març del 2018, respon a tres objectius
principals. En primer lloc, diagnosticar la situació del sistema alimentari en l'àmbit d'influència del
PNSC, per tal d'identificar els principals reptes per a la Transició Agroecològica a Collserola. En
segon lloc, dissenyar el Pla d'Acció Integral i Sostenible (PAIS), per mitjà del qual es tractaran de
superar els reptes identificats en la diagnosi. I, en tercer lloc, seguir acompanyant la pagesia que
opera dins els límits del PNSC, per tal de fomentar la seva articulació i ajudar-la a millorar la
viabilitat de les seves explotacions.
El present estudi és el principal resultat del primer dels objectius plantejats en la Fase II: realitzar
de forma participativa un diagnòstic de la situació del sistema alimentari de l'àmbit d'influència del
PNSC. Per acomplir aquest objectiu, s'han consultat fonts d'informació secundària; s'ha realitzat
una ronda d'entrevistes a agents locals dels diferents municipis del parc i dels diferents àmbits del
sistema alimentari (pagesos, tècnics d'administracions públiques locals, propietaris de terres,
membres d'empreses i entitats locals vinculades directa o indirectament amb l'àmbit
agroalimentari, etc.); i s'han realitzat tallers i reunions participatives en el marc de la posada en
marxa d'un procés integral de participació ciutadana.
La posada en marxa del procés participatiu s'ha concretat, per una banda, en la creació de dos dels
tres espais formals de participació i monitoratge del procés previstos en el disseny del projecte: el
Grup Motor i la Comissió de Seguiment. El Grup Motor té la funció de dinamitzar i protagonitzar el
procés participatiu d'acció-reflexió-acció, i de promoure la implicació de la població local en el
procés. Es va constituir el 8 de juny del 2017, i està integrat per 15 persones amb perfils diversos,
entre les que es troben les tècniques que dinamitzen el procés, i persones de la població local amb
ganes i disponibilitat per implicar-se en el projecte de forma voluntària i altruista (pagesia,

membres de grups i cooperatives de consum, membres d'entitats que fan Educació Agroecològica,
tècnics d'administracions públiques locals, etc.). Per a l'elaboració del diagnòstic participatiu, el
Grup Motor ha realitzat 8 sessions de treball participatives.
La Comissió de Seguiment té la funció de monitoritzar el procés, dotar-lo de legitimitat política i
social, i aconseguir el recursos necessaris per impulsar-lo. Es va constituir el 7 de novembre del
2017, i està integrada per dos tipus d'agents: representants de diverses entitats locals vinculades
directa o indirectament amb l'àmbit agroalimentari, i representants de les administracions
públiques locals promotores del projecte. Fins ara, la Comissió de Seguiment ha realitzat dues
reunions de treball.
Per altra banda, el llançament del procés participatiu s'ha concretat també en la realització de dues
sessions públiques i obertes de treball. La primera va tenir lloc el 18 de novembre a Sant Cugat del
Vallès i va servir per presentar i donar a conèixer el projecte a la població local, i per validar els
resultats del diagnòstic participatiu en relació a quins són els reptes i les potencialitats per a la
Transició Agroecològica a Collserola. La segona sessió pública va tenir lloc el 24 de febrer del 2018
al barri de Trinitat Nova, a Barcelona, i va respondre a l'objectiu d'avançar en la concreció del Pla
d'Acció Integral i Sostenible, el qual està previst que s'acabi de dissenyar el maig del 2018.
Figura 2. Esquema del procés participatiu (Fases I i II)

Font: elaboració pròpia

Al seu torn, s’han realitzat reunions bilaterals de treball amb els diferents ajuntaments per tal
d'invitar-los a a implicar-se en el projecte i a formar part dels seus òrgans de participació. També
s’ha estat amb contacte amb altres entitats i administracions del territori que estan impulsant
projectes similars, i s’ha participat en jornades de debat, taules rodones i reunions. Per últim, cal

destacar la tasca comunicativa realitzada, en coordinació amb els serveis tècnics del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, la qual s'ha concretat en la difusió de notes de premsa, la
creació i la dinamització de les xarxes socials pròpies del projecte (@DLAeCollserola) i la creació de
l’espai web propi del projecte dins la web del consorci.
A continuació es presenta un resum de les accions participatives realitzades entre gener del 2017
(acaballes Fase I) i el març del 2018 (tancament Fase II), en el marc del procés participatiu que
impulsa el projecte:

Accions participatives Fases I i II (gener 2017 – març 2018)
Acció

Objectiu

Qui

Data

ACOMPANYAMENT DE LA PAGESIA
Plenaris pagesia
Reunions plenàries amb tota la
pagesia que opera dins els límits
del PNSC

Espai de coordinació dels grups de treball de la Pagesia PNSC
pagesia que aborden els reptes prioritzats.

17/02/17
18/09/17
19/03/18

Reunió GT senglar

Reduir els danys del senglar als cultius

Pagesia PNSC

10/04/17
07/07/17

Reunió GT accés a la terra

Facilitar l’accés a la terra a Collserola

Pagesia PNSC

18/04/17
05/09/17

Reunió GT Marca de Garantia

Dinamitzar la Marca de Garantia «Producte de
Collserola»

Pagesia PNSC

08/06/17
20/07/17

Millorar la gestió econòmica de les iniciatives
de producció agrària

Pagesia PNSC

25/09/17

Pagesia en
general

23/10/17

Públic en
general

03/02/17

Grups de treball

Formacions / Jornades tècniques
Eines per la gestió econòmica

Jornada tècnica: Quan l’aigua és un Conèixer estratègies d’aprofitament hídric en
be escàs
finca.
CATÀLEG DE LA PAGESIA
Presentació del Catàleg de la
Pagesia5

Donar a conèixer la pageisa de Collserola i la
seva importància pels valors naturals del parc

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Comissió de Seguiment
Reunions prèvies entre els
promotors del projecte i els
ajuntaments

Presentar la diagnosi tècnica, el procés i definir CPNSC i
l’estratègia financera
ajuntaments

08/02/17
15/06/17
06/07/17

Reunions Comissió de Seguiment

Monitoritzar el desenvolupament del projecte i AAPP i entitats
obtenir els recursos necessaris per la seva
continuïtat

07/11/17
06/02/18

Aprofundir en els debats rellevants, fer la
proposta de Diagnosi i de Pla d’Acció

08/06/17
10/07/17
12/09/17
09/10/17
06/11/17

Grup Motor
Sessions de treball participatives

5

Consultar el Catàleg de la Pagesia de Collserola aquí: http://bit.ly/CatalegPagesia

Pagesia PNSC,
membres
d'entitats,
veïns/es,
tècnic/ques

11/12/17
15/01/18
05/02/18

TALLERS PARTICIPATIUS
Tallers participatius

Validació i enriquiment de la Diagnosi
Participativa i el Pla d’Acció

Pagesia PNSC,
membres
entitats,
veïns/es,
tècnic/ques

18/11/17
24/02/18

Un cop realitzada la diagnosi participativa (desembre 2017), s'ha continuat impulsant el procés
participatiu per tal d'acomplir, en primer lloc, la resta d'objectius de la Fase II i, posteriorment, els
objectius de les Fases III i IV. Més concretament, per dissenyar de forma participativa el Pla d'Acció
Integral i Sostenible (PAIS) s'han dut a termes diferents reunions i jornades:
•

el Grup Motor ha realitzat tres sessions de treball participatives.

•

la Comissió de Seguiment va reunir-se per valorar la proposta preliminar de PAIS (febrer
2018) i està previst que, ja en la Fase III, es torni a reunir per validar la proposta definitiva
(maig 2018).

•

s'ha realitzat una segona sessió participativa pública i oberta per avançar en el disseny del
PAIS, i està previst realitzar una tercera sessió per tancar-ne el disseny.

En el PAIS es definiran i prioritzaran les accions que, per una banda, tinguin més potencial sinèrgic
a l'hora de promoure la Transició Agroecològica i donar resposta als reptes identificats en la
diagnosi; i, per altra banda, suscitin més interès entre els agents locals implicats en el procés. Com
es pot observar en la Taula 2, està previst que el PAIS inclogui línies de treball relacionades amb
tres dimensions i dotze eixos d'acció.

Taula 2. Dimensions, eixos d'acció i objectius que es preveu que inclogui el Pla d'Acció Integral i
Sostenible (PAIS).
Dimensions

Cadena
alimentària

Dimensió
sociocultural

Eixos d'Acció

Objectius

Producció agrària
professional

Millorar la viabilitat i sostenibilitat dels projectes en actiu, promoure la
incorporació de nova pagesia i la recuperació de les terres en desús,
fomentar la intercooperació entre els projectes productius.

Transformació
alimentària

Millorar la viabilitat i sostenibilitat dels projectes de transformació
alimentària artesana existents, promoure el sorgiment de nous projectes i
fomentar la intercooperació.

Distribució i
comercialització

Enfortir els circuits curts de comercialització (CCC) ja existents, promoure el
desenvolupament de nous CCC i fomentar la intercooperació entre les
diferents iniciatives.

Consum alimentari

Fomentar el consum de proximitat dels productes de Collserola així com
dels produïts als espais agraris metropolitans.

Producció agrària
autoconsum

Posar en valor els beneficis socioeconòmics, culturals i ambientals de la
producció d'autoconsum, i fomentar el seu enfortiment i expansió.

Ús públic i Educació
Agroecològica

Fomentar la realització de programes educatius vinculats amb l’activitat
agrosocial de Collserola i donar a conèixer als visitants del PN els valors de
Collserola com a espai natural i agrosocial.

Patrimoni i
agroecoturisme

Posar en valor i conservar el patrimoni agroalimentari material i immaterial
de Collserola, i convertir-lo en un actiu pel desenvolupament de
l'agroecoturisme a la serra.

Agricultura social

Fomentar les iniciatives d'Agricultura social que ja existeixen en l'àmbit del
PN, la creació de nous projectes tant en l'àmbit agrari com en el ramader i
el de la gestió forestal, i promoure la intercooperació.

Funcionalitat territorial

Posar en valor la funció que juga Collserola en tant que espai natural i
agrosocial central de l'AMB, i fomentar la connectivitat agroecològica de la
serra amb la resta d'espais agrosocials de la RMB.

Comunicació i difusió

Donar a conèixer al conjunt de la ciutadania de l'àmbit d'influència del PN:
la pagesia de Collserola, els aliments que produeix, l'activitat agrària que
realitza i els beneficis que aquesta comporta per la societat; el projecte
«Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola», el procés
participatiu i el PAIS; els objectius i les propostes de l'Agroecologia, la
Sobirania Alimentària i la Dinamització Local Agroecològica.

Economia Social i
Solidària

Visualitzar i difondre l'àmbit de l'Economia Social i Solidària (ESS) i
fomentar la creació de projectes cooperatius aprofitant l'acompanyament i
suport tècnic del Ateneus Cooperatius.

Perspectiva de Gènere

Tenir present en tots els àmbits d'acció la perspectiva de gènere
visualitzant la tasca de les dones en l'àmbit agroalimentari i afavorint la
seva incorporació al sector.

Transversal

Font: elaboració pròpia.

La Fase III del projecte està previst que s'iniciï l'abril del 2018, i que es tanqui el desembre del
2019. Inclourà tres àmbits d'actuació: el manteniment de la línia de treball d'acompanyament a la
pagesia de la serra; la realització d'accions orientades a donar a conèixer al conjunt de la
ciutadania el procés, el PAIS i els seus eixos d'acció; i la implementació del PAIS dissenyat en la Fase
II.
Per acomplir aquest últim objectiu, serà necessari, en primer lloc, crear tants Grups de Treball
Sectorial (GTS) com eixos d'acció reculli finalment el PAIS. Els GTS seran, doncs, grups creats per
desenvolupar de forma estable un eix d'acció dins el procés participatiu. Seran grups mixtes

composats per tècnics de les administracions locals i persones voluntàries de les entitats
implicades en el procés o que vulguin participar a títol individual. Per dur a terme la implementació
del PAIS també es tindrà en compte la possibilitat de crear Grups de Treball Territorials (GTT) en els
municipis que així ho requereixin, o en els que hi hagi interès per fer-ho. En els GTT hi participaran
persones del mateix àmbit territorial que vulguin treballar plegades per desenvolupar els eixos
d'acció del PAIS al seu municipi.
Figura 3. Òrgans formals de participació del projecte

Font: adaptació de López i Guzmám, 20136.

La Fase IV tancarà un primer cicle complet d'implementació del procés d'investigació-acció
participativa. En aquesta fase, els GTS i els GTT seguiran desenvolupant les accions del PAIS; l'equip
tècnic continuarà desenvolupant la línia de treball d’acompanyament de la pagesia de la serra; i
prendrà centralitat l’avaluació participativa dels resultats obtinguts en la implementació del PAIS.
En base a les conclusions d'aquesta avaluació, dins aquesta Fase IV es reformularan els eixos
d'acció del PAIS, i es tractarà de garantir la continuïtat del treball de promoció de la Transició
Agroecològica a Collserola. Per avaluar els resultats del procés es realitzaran entrevistes, tallers i
sessions de treball participatives.
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Figura 4. Esquema del procés participatiu (Fases III i IV)

Font: elaboració pròpia

3. La Dinamització Local
Agroecològica

La Dinamització Local Agroecològica (en endavant, DLAe) és una proposta pràctica d'intervenció en
el territori que engloba un ampli ventall d’accions i activitats encaminades a promoure la
sostenibilitat, l'equitat i la justícia en els sistemes alimentaris i les comunitats locals. Es tracta d'una
estratègia innovadora de desenvolupament local que es basa en els principis de l’Agroecologia i la
Sobirania Alimentària. Conseqüentment, posa molt èmfasi en fomentar l’aprofitament endogen
dels recursos agropecuaris, arquitectònics, naturals, culturals i paisatgístics amb que compten les
comunitats locals. Els recursos endògens d'una comunitat integren tant els vincles emocionals i
socials com els sabers, els símbols i els recursos naturals que poden ser mobilitzats en els
processos de Transició Agroecològica7. La quantitat i qualitat dels recursos d'aquest tipus presents
en un territori concret determinen el que ha estat denominat com a «potencial agroecològic local»
d'aquell territori.
L'objectiu central dels projectes de DLAe és posar en marxa en l'àmbit local processos de Transició
Agroecològica; és a dir, nous projectes locals de transició econòmica, social, ambiental i cultural
vers la sostenibilitat integral, l'equitat i la justícia ecosocial. El concepte Transició Agroecològica ha
estat definit com «el pas d’uns sistemes econòmics, socials i polítics preservadors de privilegis,
potenciadors de la desigualtat i depredadors de la natura [...] a sistemes ecològicament sans i
sostenibles; econòmicament viables i socialment justos»8, idees a les que podríem afegir la
necessitat que siguin «culturalment apropiats»9. La noció de Transició Agroecològica fa doncs
referència a transformacions que es poden donar de forma simultània en diverses escales (finca,
societat local i societat major) i dimensions (ecològica, soecioeconòmica i cultural, i sociopolítica).
Per dissenyar i implementar processos locals de Transició Agroecològica la DLAe tracta de
mobilitzar tots els actors, els recursos i les capacitats endògenes de les comunitats locals; posa al
centre de les estratègies de desenvolupament local la necessitat de construir Xarxes Alimentàries
Alternatives que es basin en la reactivació de la producció agropecuària, el protagonisme de la
pagesia, el Coneixement Ecològic Tradicional i l'enfortiment del Mercats Locals i els Circuits Curts
de Comercialització; i mira de reforçar la capacitat que tenen les comunitats locals per decidir com
i amb quina finalitat es gestionen alguns dels béns comuns més bàsics, com ara la terra, les llavors,
la matèria orgànica o l'aigua.
La DLAe proposa dissenyar estratègies de desenvolupament local de base pagesa que recuperin els
elements culturals i ecològics positius de les societats pageses tradicionals i, alhora, integrin les
propostes, els valors i les pràctiques de la nova pagesia emergent 10. D'acord amb Monllor (2010)11,
aquesta nova pagesia està impulsant un nou paradigma agrosocial en el que s'emmarquen les
7 López, D. (2012). Hacia un modelo europeo de Extensión Rural Agroecológica. Praxis participativas para la Transición
Agroecológica. Treball de Tesi pel Doctorat d'Agroecologia de la UNIA. [En línia] http://bit.ly/1J0rE93
8 Sevilla, E. i González de Molina, M. (1995). El concepto de transición en el pensamiento marxista: reflexiones desde
la Agroecología. Materiales para el Curso de Posgrado en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible. UNIA. [En línia]
http://bit.ly/1EeNlLK
9 Bonfil Batalla, G. (1982). El etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización. A Bonfil Batalla, G. i
Rojas Aravena, F. América Latina, etnodesarrollo y etnocidio. FLACSO. [En línia] http://bit.ly/15UPzW4

10 Ploeg, J.D. van der (2010). Nuevos campesinos. Campesinos e imperios alimentarios. Barcelona: Icaria
11 Monllor, N. (2010) Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d'un nou paradigma
agrosocial. Tesi doctoral de la Universitat de Girona. Treball inèdit. [En línia] http://bit.ly/1EeICtx

iniciatives que es regeixen per patrons de proximitat, qualitat i identitat; patrons que es concreten
en pràctiques que tendeixen a fomentar els Circuits Curts de Comercialització, la Producció Agrària
Ecològica, la dinamització sociocultural i la cooperació amb altra pagesia i altres agents locals.
Habitualment, en els projectes de DLAe la implicació dels agents locals es promou per mitjà de la
posada en marxa de processos amplis i transversals de participació ciutadana, i per mitjà de la
creació d'espais o òrgans formals de participació. En els projectes de DLAe el paper de l’equip
tècnic consisteix en dinamitzar i acompanyar tant el desenvolupament dels esmentats processos
de participació ciutadana com el funcionament dels espais formals de participació. D'aquesta
manera, es pretén fomentar que els actors locals reflexionin sobre la seva realitat mitjançant
tècniques que els permetin aprofundir en els reptes que planteja la Transició Agroecològica en
aquell territori concret; i acompanyar-los en la cerca i la implementació de solucions i propostes de
canvi per superar els bloquejos que s’identifiquin. A més, l’equip tècnic ha de fomentar que els
diversos agents locals cooperin en la promoció del projecte local més ampli de Transició
Agroecològica. Per fer-ho, ha de tractar de reequilibrar les relacions de poder que puguin existir
entre aquests agents, i en aquest sentit ha de tenir en compte que durant dècades la pagesia ha
estat menystinguda i relegada als esglaons més baixos de l’escala social 12.
La metodologia de treball que proposa la DLAe no es limita, però, a l'ús de tècniques participatives,
sinó que combina l'ús integrat de metodologies quantitatives, qualitatives i participatives
provinents de diferents disciplines. D'aquesta manera, es pretén desplegar una estratègia
d'intervenció en el territori que incorpori i articuli tant els diferents tipus de coneixements i visions
que tenen els agents locals com les qüestions d'índole socioeconòmica, ecològica i cultural. Tot
plegat amb l'objectiu de fomentar la Transició Agroecològica en l'àmbit local i, d'aquesta manera,
promoure la sostenibilitat i l'equitat en els sistemes alimentaris i les societats locals.

12 Sevilla, E. i Soler, M. (2010). Del desarrollo rural a la Agroecología. Hacia un cambio de paradigma. Documentación
Social (155). [En línia] http://bit.ly/1KN0Oi8

4. Context

El contingut d'aquest capítol s'ha estructurat en tres apartats. En el primer es descriuen el context
geogràfic i el medi físic de Collserola. En el segon s'aborda el context administratiu i demogràfic. En
el tercer apartat s'estudia el context socioeconòmic i ambiental del sistema alimentari de la zona
d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola.

4.1 Context geogràfic i medi físic
La Serra de Collserola és una de les serres de la Serralada Litoral Catalana, i ocupa una superfície
total de 11.000 ha. Compta amb una llargada de 17 km, i amb una amplada de 6 km. La serra
s'estén entre els rius Besòs i Llobregat, separant el pla de Barcelona de la depressió del Vallès, i
culmina a 516,2 m d'altitud, al cim del Tibidabo. Al Sud, quan entra en contacte amb el Riu
Llobregat, també ho fa amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, zona de producció agrària de primer
ordre, sobretot d'horta i fruita dolça, de gran importància per extensió, volum de producció i per
ser històricament la zona d'abastiment d'hortalisses de la ciutat de Barcelona.
A Collserola actualment hi predomina el paisatge forestal, més sec i amb una major pendent en la
vessant barcelonina, i amb valls més frondoses i de pendent més suau a la vessant vallesana. Pel
que fa a les característiques físiques i climàtiques bàsiques rellevants des del punt de vista
agropecuari, destaca el fet que la xarxa hidrogràfica de Collserola sigui de dimensions reduïdes.
Tanmateix, l’ampli recobriment forestal i la impermeabilitat de la roca afavoreixen la retenció de
l’aigua en el sòl i l’escolament lent cap a les rieres. Tot plegat fa que hi hagi una important
circulació subterrània que aflora en nombroses fonts. Destaca també que Collserola es trobi en
plena àrea d’influència mediterrània, de manera que té un règim climàtic caracteritzat per hiverns
suaus, estius secs i calorosos, una oscil·lació tèrmica anual moderada i precipitacions estacionals
en conjunt escasses i fortament irregulars. La mitjana de precipitacions anual dels últims 10 anys és
de 526mm, amb dos períodes humits (tardor i primavera) i un intens eixut estival.
La diversitat topogràfica afecta especialment a la temperatura de l’aire i dona lloc a l'existència de
microclimes. Aquests són conseqüència de diversos factors, com ara la topografia del terreny,
l’efecte termoregulador del mar, les variacions altitudinals, el grau d’insolació dels vessants i els
diferents graus de recobriment vegetal, entre d'altres. Tot plegat fa que a l’hivern hi arribi a haver
diferències de més de 10ºC de temperatura entre un lloc i un altre de la serra. Destaca, finalment,
que de maig a setembre la pèrdua hídrica per evaporació superi la precipitació, sobretot els mesos
de juliol i agost, quan el risc d’incendi és màxim.

4.2 Context administratiu i demogràfic
Collserola gaudeix de protecció oficial des de 1987, però no va ser fins l'any 2010 que va ser
declarada Parc Natural per part de la Generalitat de Catalunya. El Parc Natural de la Serra de
Collserola (en endavant, PNSC) compta amb una superfície de 8.259 ha, i compren territori de tres
comarques (Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat) i nou termes municipals: Barcelona,
Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Papiol, Sant Cugat
del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern.

El PNSC compta amb un òrgan gestor, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en el
que estan representades la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments
dels nou municipis que tenen territori dins el parc. Actualment, està en marxa el procés
d'elaboració i aprovació del nou Pla Especial de Protecció del Parc Natural de la Serra de Collserola
(PEPNat), l'instrument que permetrà al Consorci gestionar Collserola d'acord amb la seva condició
actual de Parc Natural, i que substituirà l'obsolet Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola (PEPCo), aprovat l'any 1987.
El PNSC es troba al bell mig de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; conseqüentment, està rodejat
de municipis intensament urbanitzats i poblats. A continuació, per mitjà de la Taula 3, es presenta
la població amb que compten els nou municipis que conformen el PN, la superfície que aporta al
PN cadascun d'ells, i el percentatge que representa aquesta aportació respecte la superfície total
del PN.
Taula 3. Població, superfície dins el PN i aportació en percentatge a la superfície total del PN dels
nou municipis que el conformen.
Municipi

Població

Superfície dins el PNSC
(ha)

Aportació a la superfície
del PNSC (%)

Barcelona

1.608.746

1.698,13

20,47

Sant Cugat del Vallès

88.921

2.113,64

25,48

Cerdanyola del Vallès

57.543

1.447,76

17,45

Esplugues de Llobregat

45.733

69,15

0,83

Sant Feliu de Llobregat

44.086

603,63

7,28

Montcada i Reixac

34.802

373,53

4,50

Molins de Rei

23.359

1.049,51

12,65

Sant Just Desvern

16.927

442,77

5,34

El Papiol

4.075

496,97
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TOTAL

1.924.192

8.295,09

100,00

Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat (2016) i del Pla Agropecuari de la Serra de Collserola (2013).

Les dades de la Taula 3 informen sobre la gran quantitat de població que viu dins la zona
d'influència del PNSC, i donen una idea sobre un dels principals problemes que amenaça la
conservació dels valors naturals de la serra: la hiperfreqüentació. Efectivament, al PN conviuen
diferents tipus d'activitats, les quals es donen amb intensitats també diverses. D'entre aquestes,
destaquen, per una banda, les econòmiques, com ara l'agricultura, la ramaderia o la restauració; i,
per altra banda, les lúdiques i esportives: senderisme, ciclisme, equitació, caça i recol·lecció de
productes de temporada com ara bolets, espàrrecs, cargols, plantes aromàtiques, etc.

4.3 Context socioeconòmic i ambiental
Fins a mitjans del s. XX, l'agricultura i la ramaderia eren les principals activitats humanes que es
realitzaven a la serra de Collserola. El declivi de l'activitat agrària a la serra s'inicià, però, l'any 1883,
amb l'aparició de la fil·loxera, que causà l'abandonament de la vinya, un dels principals cultius que
hi havia hagut històricament a Collserola, i per tant el que ha sofert una recessió més forta en els
darrers 125 anys13.
El retrocés definitiu del sector primari es va donar a partir de la segona meitat del s. XX, com a
conseqüència de les profundes transformacions socioeconòmiques, demogràfiques, culturals i
territorials que es van produir arreu del país, i amb especial intensitat als municipis que
actualment conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Parc Natural de la Serra de Collserola
(en endavant, PNSC). Efectivament, a partir dels anys 1950 s'intensificà el procés de modernització
agrària, que dugué a la desaparició del món rural tradicional català; tingué lloc la forta pujança del
sector industrial, primer, i del terciari, després, amb la conseqüent proliferació en el territori
metropolità de fàbriques, polígons i zones logístiques; s'accelerà també el procés urbanitzador, que
es concretà en la construcció de nous barris i àrees residencials, així com en l'ampliació de la xarxa
viària; etc.
Al llarg dels últims 70 anys, el desenvolupament d'aquests processos ha comportat una
transformació radical del context socioeconòmic i ambiental de l'àrea d'influència del PNSC, el qual
ha passat de definir-se a partir dels paràmetres que caracteritzava la societat rural tradicional a ferho en base als elements que conformen les societats post-industrials contemporànies de les
regions metropolitanes del sud d'Europa. Així doncs, per analitzar la situació del sistema alimentari
de l'àmbit d'influència del PNSC, objecte d'estudi del present informe, cal tenir molt present que
Collserola es troba al bell mig de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i que l'AMB constitueix una de
les regions metropolitanes més grans d'Europa14.
A l'AMB, el sector econòmic que més població ocupa és el del serveis (85,65% del total de població
activa), seguit de la indústria (9,89%), la construcció (4,37%) i l'agricultura (0,06%) 15. Els grans
sectors econòmics queden ordenats de la mateixa manera si es té en compte la seva aportació al
Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB: el sector serveis aporta el 85,2% del VAB total, la indústria aporta
el 10,9%, la construcció el 7,7%, i l'agricultura un escàs 0,1% 16.
Considerat en el seu conjunt, però, el sector agroalimentari juga un paper important en la
dimensió econòmica de l'AMB ja que, si bé l'activitat agrària a l'AMB és molt minsa, la indústria
agroalimentària té un valor moderat, i el comerç alimentari i l'hostaleria presenten nivells molt alts
d'activitat econòmica i d'ocupació. Així, el sector agroalimentari de l'AMB genera 5.479M€ de VAB
(xifra que representa el 38% del VAB del sector agroalimentari català), implica a 53.629 activitats
13 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2013). Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de
Collserola. [En línia] http://bit.ly/2n6SdAf
14 Eurostat (2012). Eurostat: metropolitan regions.
15 IERMB (2016). Treballadors afiliats a la SS per grans sectors. Sistema d’indicadors metropolitans de Barcelona. [En
línia] http://bit.ly/2AkVrLN
16 IERMB (2015). Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB per grans sectors. Sistema d’indicadors metropolitans de
Barcelona. [En línia] http://bit.ly/2joQuHq

econòmiques (35% de les explotacions, empreses i indústries alimentàries de Catalunya) i ocupa a
236.840 persones (58% de les persones ocupades al sector agroalimentari català) 17.
Els canvis socioeconòmics cabdals que ha patit l'àmbit d'influència de Collserola en els últims 70
anys han quedat reflectits en el també radical canvi que ha experimentat el medi ambient i el
paisatge de l'AMB: entre els anys 1956 i 2009, el sòl urbà va passar d'ocupar el 15% de la superfície
total a ocupar el 48% del sòl; i els espais agrícoles van passar d'ocupar el 70% del sòl a ocupar tan
sols el 9% del total18. Aquestes transformacions, a les que cal sumar els efectes de la
industrialització de l'agricultura i de l'expansió dels boscos sobre els espais agraris en desús o
abandonats, han comportat la degradació del paisatge en mosaic típic de les regions
mediterrànies19. El resultat ha estat una uniformització alarmant del paisatge dels espais lliures
metropolitans, amb la conseqüent pèrdua de la biodiversitat associada, processos dels que
Collserola no ha quedat al marge malgrat la seva protecció.

17 Institut Cerdà (2017). La dimensió econòmica del sistema alimentari a l'àrea metropolitana de Barcelona. Abast,
reptes i oportunitats. [En línia] http://bit.ly/2yJtpbx
18 Giocoli, A. (2016). L’activitat agrària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: reptes i oportunitats pel planejament
urbanístic des d'una visió agroecològica. [En línia] http://bit.ly/2y9h3WD
19 Tello, E. (2013). La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a
prova la hipòtesi de Margalef? [En línia] http://bit.ly/2x4Txf1

5. Funcionalitat territorial

Des del punt de vista urbanístic, la preocupació per la protecció de la Serra de Collserola ha estat
present en tots els plans d'ordenació territorial que s'han desenvolupat en els últims 50 anys en la
regió de Barcelona. Els documents urbanístics més rellevants són el Pla General Metropolità (PGM,
1976) i el Pla Especial de Protecció i Ordenació del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo,
1987), encara vigents avui dia. Des del punt de vista de la legislació mediambiental, l'any 1992 es
va aprovar el Pla d'Espais d'Interès Natural, que inclou la serra de Collserola, i l'any 2010,
mitjançant el Decret 146/2010 de 19 d'octubre, es va declarar el Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Aquests instruments de planificació urbanística i protecció ambiental han tingut la virtut de
salvaguardar el caràcter natural de la serra de Collserola, però no han impedit la degradació del
seu mosaic agroforestal, del que depenen la diversitat d'hàbitats i d'espècies. En aquest sentit, una
de les principals crítiques que s'ha fet al PEPCo és el seu caràcter restrictiu envers el
desenvolupament de les activitats agrosilvopastorals.
En els últims anys, la idea de que a Collserola és necessari reactivar l'activitat agrícola i ramadera
per tal de recuperar el mosaic agroforestal de la serra ha anat guanyant cada cop més adeptes, fins
el punt que actualment és una proposta de consens. El propi Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola va aprovar l'any 2013 amb aquesta finalitat el Pla Agropecuari de la Serra de
Collserola. La necessitat de reactivar l'activitat agrosilvopastoral també està recollida en la
proposta de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola (PEPNat)20, l'instrument de gestió del Parc Natural que substituirà el PEPCo i que està
previst que s'aprovi definitivament cap a finals del 2018.
Per altra banda, la Serra de Collserola forma part de la infraestructura verda de la metròpoli
barcelonina. Aquesta infraestructura brinda serveis ecosistèmics a la ciutadania de les ciutats i
pobles de l'àrea metropolitana, i està integrada per la diversitat d'espais oberts (urbans,
periurbans, agrícoles, forestals, platges, rius...) presents en aquest territori, els quals han de ser
tinguts en compte en el seu conjunt, com un sistema.
Com passa amb la resta d'espais oberts naturals i agraris que configuren la infraestructura verda
metropolitana, Collserola acompleix simultàniament tres funcions diferents: preserva la
biodiversitat, acull l'ús social i produeix aliments. La condició de Parc Natural amb que compta
Collserola des de l'any 2010 fa que els instruments de gestió d'aquest territori prioritzin la funció
de preservació de la biodivesitat per davant de les altres dues. Tanmateix, mentre que la intensitat
de l'ús social de que és objecte la serra representa una amenaça per a la preservació de la
biodiversitat, en relació a la funció de producció d'aliments, com ja s'ha comentat, hi ha consens
en que, per preservar la biodiversitat de Collserola, és absolutament necessari reactivar l'activitat
agrària.
Efectivament, Collserola necessita evitar que el mosaic agroforestal que la caracteritza, i del que
depèn la diversitat d'hàbitats i d'espècies, continuï degradant-se com a conseqüència de
l'abandonament de l'activitat agrària i l'expansió del bosc. Actualment, la funció de Collserola com
20 Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (AMB,
2015). [En línia]: http://bit.ly/2iSaZil

a espai de producció agrària és molt limitada, i en les últimes dècades no ha parat de disminuir.
Capgirar aquesta situació no és fàcil, i requereix que les diverses administracions públiques, locals i
supramunicipals, que intervenen en aquest territori treballin de forma coordinada, i facin una
aposta molt decidida en aquesta direcció. A dia d'avui diversos elements indiquen que s'està a
prop d'aquest escenari.
Per una banda, el compromís amb la reactivació agrària per part del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola (en endavant, CPNSC) i de la majoria d'ajuntaments del municipis del parc és
clar, com ho demostra el fet que conjuntament estiguin impulsant el projecte «Promoció de la
Transició Agroecològica de Collserola», en el que s'emmarca el present informe. Per altra banda,
tant a nivell d'Àrea Metropolitana de Barcelona com de Diputació de Barcelona, en els últims anys
està guanyant terreny una nova proposta de governança alimentària que aposta per incrementar
tant com sigui possible el grau d'autosuficiència alimentària de la metròpoli barcelonina,
mitjançant l'aprofitament del potencial de producció agrària que tenen els espais agraris de la
pròpia bioregió. Així ho demostra el treball que s'està realitzant des del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona: a partir d'un grup impulsor en el que hi ha l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitans, s'està impulsant l'elaboració i aprovació d'una Carta Alimentària Metropolitana
amb l'objectiu de que el document serveixi de translació a l'escala metropolitana del Urban Food
Policy Pact de Milà21.
En el marc d'aquests debats, hi ha consens en que la ciutat-regió de Barcelona té grans
oportunitats per avançar molt a nivell d'autosuficiència alimentària: compta amb dos espais amb
un gran potencial pel fa a la producció d'hortalisses i verdures (Baix Llobregat i Maresme); té
també força potencial de producció de cereals (Vallès) i fruita dolça (Ordal i una mica al Baix
Llobregat); i té relativament a prop espais amb una gran producció de vinya (Penedès). I el que és
més important, si s'iniciés una política ambiciosa i decidida de recuperació dels sòls metropolitans
que a mitjans del s. XX tenien un ús agraria i actualment estan en desús o abandonats seria
possible multiplicar per dos la superfície actualment cultivada a l'AMB 22. En aquest context, quin
paper li correspondria a Collserola en el provisionament del rebost alimentari de la metròpoli
barcelonina?
Òbviament, Collserola no compta amb el potencial agrari que tenen altres espais metropolitans
com ara el Parc Agrari del Baix Llobregat. Tanmateix, com s'explica en el Capítol 6, fins a la dècada
de 1960 Collserola comptava amb una producció agrària important i diversificada: fruita seca i
dolça a la vessant Llobregat; cereals, lleguminoses i farratges a la vessant Vallès; horta al costat de
les rieres i de les masies; i, per últim, una presència important de ramats d'oví i cabrum que
pasturaven una mica per tot arreu i proveïen de carn de qualitat el veïnat de les poblacions de la
21 El Milan Urban Food Policy Pact, o Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, va ser signat l'octubre del 2015
per més de cent ciutats d'arreu del món, entre elles Barcelona, i estableix el compromís d'aquestes ciutats de
«treballar per desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats». Més
informació a: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
22 Giocoli, A. (2017). La actividad agraria en el Área Metropolitana de Barcelona: retos y oportunidades para el
planeamiento urbanístico desde una visión agroecológica. A Tendero, G. (coord.) (2017). La ciudad agraria.
Agricultura urbana y soberanía alimentaria. Icaria editorial.

serra.
Actualment, en l'àmbit del Parc Natural, queden en actiu finques que desenvolupen gairebé totes
aquestes activitats agràries, si bé és cert que de forma molt reduïda. El repte és, doncs, reactivar
l'activitat agrària per tal que Collserola jugui el seu paper, en termes productius, dins el sistema
alimentari de la ciutat-regió de Barcelona. Per avançar en aquesta direcció, caldrà superar
dificultats i aprofitar les potencialitats.
Pel que fa a les dificultats, cal per una banda superar definitivament el conflicte clàssic entre espai
natural i producció agrària. Més concretament, cal superar l'imaginari encara molt present en
determinats col·lectius de que la protecció dels valors naturals és incompatible amb la reactivació
de l'activitat agrosilvopastoral. En relació a aquesta qüestió, és possible identificar com a
potencialitats el que s'ha explicat anteriorment: l'aposta actual del CPNSC, i el fet que en el futur
PEPNat quedarà recollida la necessitat de reactivar l'activitat agrosilvopastoral.
També pot ser entès com una dificultat el fet que el 60% de la terres de Collserola siguin de
propietat privada. La majoria de propietaris privats no desenvolupen cap activitat productiva en les
seves finques, no en treuen cap rendiment econòmic, i molts cops les tenen pràcticament
abandonades. En canvi, el fet que hi hagi un 40% de terres de propietat pública ha de ser entès
com una potencialitat per a la reactivació de l'activitat agrosilvopastoral. En aquestes finques, les
administracions públiques haurien de fomentar el desenvolupament d'activitats agrosilvopastorals
sostenibles que promoguin de forma simultània la recuperació del mosaic agroforestal i la
generació de beneficis econòmics. Es tractaria, doncs, de posar en marxa en les finques públiques
un model de gestió que servís d'exemple i pogués ser replicat pels propietaris privats.
Un altre repte al que és probable que calgui fer front en el cas que prosperi la reactivació de
l'activitat agrosilvopastoral és als problemes de cohabitació. L'àmbit de Collserola és una zona molt
habitada i, com passa en altres espais similars, és possible que una part de la població que viu al
parc s'oposi a aquesta reactivació al·legant, per exemple, que els molesten les olors dels fems que
s'apliquen als camps, o la presència de ramats. Per fer front a aquest tipus de reptes caldrà tenir
presents potencialitats com ara la capacitat que tenen les administracions públiques i les entitats
del territori per fer accions de conscienciació pública en relació a tots els beneficis que comporta
l'activitat agrària pel conjunt de la societat.
També han de ser entesos com a reptes per a la recuperació de l'activitat agrària el fet que
Collserola sigui en general concebuda com un espai lúdic, no productiu, i la pressió que representa
pels espais productius el fet que la serra estigui emplaçada en un territori amb una gran densitat
de població.
Dins el capítol de potencialitats per a la reactivació de l'activitat agrosilvopastoral, sobresurt el
paper que poden jugar les zones de contacte entre l'espai natural i el teixit urbà dels municipis que
conformen el Parc Natural. Es tracta de terrenys que juguen un paper molt rellevant en la
connectivitat interior i exterior de la serra. En general, aquests espais de marges i vores del Parc
Natural havien tingut històricament un ús agrari. Tanmateix, en les darreres dècades han estat
sotmesos a pressions urbanístiques i d'altres tipus, i actualment en la majoria de casos tenen un

caràcter suburbà. Per tant, a dia d'avui, aquests espais comporten sovint una interacció conflictiva,
o en tot cas no ordenada, entre espai natural i teixit urbà. Són, doncs, terrenys idonis per a
reimplantar-hi l'activitat agrosilvopastoral, ja que fer-ho possibilitaria acomplir simultàniament els
objectius de fomentar la conservació dels valors naturals de la serra i desenvolupar activitats
econòmiques sostenibles en l'àmbit del Parc Natural.
Encara en relació a les potencialitats, destaca que Collserola sigui un espai natural molt conegut,
reconegut i visitat. Així, en la mesura que s'aconsegueixi conscienciar la ciutadania de que la serra
és també un espai de producció agrària, seria relativament senzill que els consumidors potencials
associessin la marca «Collserola» amb aliments de qualitat i proximitat. Per últim, és pertinent
tenir en compte les iniciatives que aposten per configurar una xarxa d'espais agraris metropolitans
que comparteixin recursos, coneixement i propostes, i que treballin de forma conjunta tant per ser
més reconeguts i protegits com per conscienciar a la població sobre la importància que tenen
aquest tipus d'espais per a la ciutadania i la societat en general.
A mode de resum, a continuació es llisten quins són els principals reptes i potencialitats per a la
reactivació de l'activitat agrària al Parc Natural de la Serra de Collserola 23.

Reptes:
•

Superar l'imaginari conservacionista contrari a l'activitat agrària.

•

El 60% de les terres són propietat privada.

•

Problemes de cohabitació entre usos agrari i residencials.

•

Concepció de Collserola com espai lúdic, no productiu.

•

La gran densitat de població exerceix una pressió molt forta sobre els espais productius.

Potencialitats:
•

Compromís de les administracions públiques (CPNSC, AMB, DIBA, Aj., ...)

•

El 40% de les terres són de titularitat pública.

•

Capacitat de les AAPP i les entitats de conscienciar sobre tots els beneficis que comporta
l'activitat agrària pel conjunt de la societat.

•

Necessitat d'ordenar els marges i vores del Parc Natural per a que actuïn de connectors
externs i interns.

•

Facilitat d'associar «Collserola» a aliments de qualitat i proximitat.

•

Possibilitat d'enxarxament amb la resta d'espais agraris metropolitans.

23 Aquest anàlisi s'ha de complementar amb el que es realitza en el Capítol 6, en el que s'estudien els reptes i les
potencialitats de la producció agrària professional a Collserola.

6. Producció agrària professional

En l'actualitat, l'activitat agrària professional 24 que es desenvolupa dins els límits del Parc Natural
de la Serra de Collserola (en endavant, PNSC) es troba en una situació crítica. Tot i així, en l'àmbit
de Collserola existeixen potencialitats importants en base a les quals és possible promoure la
reactivació de l'agricultura professional. Els continguts d'aquest capítol analitzen aquestes
qüestions, i s'han estructurat en quatre apartats. En el primer, es descriu la regressió que ha patit
el sector primari de la serra en els últims cent anys. En el segon apartat, s'analitza més
detingudament la pèrdua de superfície cultivada entre els anys 1956 i 2016. En el tercer apartat,
s'estudia la situació actual de l'agricultura professional a Collserola. Finalment, en el quart apartat
es presenten els reptes i les potencialitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit de la
producció agrària professional.

6.1 Més de cent anys de declivi de l'agricultura i la ramaderia
Les activitats agrícoles, ramaderes i forestals van constituir els principals usos de la serra de
Collserola des de temps immemorials. Fins a l'aparició de la fil·loxera, l'any 1883, la vinya era el
conreu més estès. La producció de vi era doncs molt important a la serra, i a la majoria de masies
encara es troben restes d'infraestructura vitivinícola, com per exemple cellers, cups, premses i
bótes (Can Coll, Can Calopa de Dalt, Ca n’Albareda, Can Bofill, Can Capellans, etc.).
Les principals àrees agrícoles de Collserola han estat històricament a les vessants del Vallès i del
Llobregat. Els conreus tradicionals del Vallès, amb pendents més suaus, eren la vinya i els cereals
(principalment blat), mentre que al Baix Llobregat la vinya compartia protagonisme amb els camps
de fruita dolça (cirerers, pruneres, presseguers...) i de fruiters de secà (ametllers, garrofers,
oliveres...), així com amb algunes hortes i petits camps de cereals.
Després de l’estrall de la fil·loxera, les zones de més difícil accés es van abandonar, i els conreus es
va concentrar en les zones més planes i mecanitzables, amb la conseqüent pèrdua de bona part de
la tradició vitivinícola de la serra. A l’àrea de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat la vinya va
ser substituïda pel garrofer, fins el dia de la Candelera de l’any 1956, quan una forta gelada negra
va matar gairebé tots els garrofers. A partir d'aleshores, va agafar molta força la política de
reforestació. D'aquesta manera, els vessants geometritzats per les parets de pedra seca i les
alineacions de ceps, garrofers i altres arbres fruiters de secà passaren a ser ocupats principalment
per les pinedes de pi blanc, les quals van ser afavorides pels períodes d'intervenció pública
mitjançant la reforestació de la serra.
Durant les últimes tres dècades s'ha accentuat la dinàmica d'abandonament de moltes de les
finques que encara es cultivaven, com ara les dedicades al conreu de fruiters de secà i ubicades a la
vessant del Llobregat. La baixa productivitat d'aquest tipus de cultiu, sumat a l’orografia del terreny
i a la microparcel·lació de les finques, que dificulta la mecanització, va fer que moltes parcel·les
agrícoles deixessin de ser conreades i fossin ocupades pel bosc. També ha desaparegut
pràcticament del tot el cultiu de cereals que fins fa unes dècades es mantenia a les parts interiors

24 S'ha considerat que les iniciatives de producció agrària professional són aquelles que comercialitzen els aliments
que produeixen.

de la serra, en clarianes dins el bosc, les quals amb el pas del temps han anat desapareixent, amb
l’excepció de les més properes a algunes de les masies que encara resten habitades.
Amb tot, segons el Pla Agropecuari de la Serra de Collserola, confeccionat pel Consorci del Parc
Natural i aprovat l'any 2013, fins l'any 2009 encara es mantenia un cert aprofitament agrícola a les
vessants del Vallès i del Llobregat. Així, mentre que en aquell moment a la zona vallesana les
poques finques agrícoles existents eren de mitjanes dimensions, amb una estructura d’explotació
de conreu extensiu de secà deslligat de la masia, a la zona del Llobregat la superfície conreada total
era molt superior, però la propietat es trobava dispersa, la producció estava molt més diversificada
i les finques i parcel·les eren de dimensions reduïdes. Al Vallès, la major part de superfície seguia
estant destinada als conreus extensius de secà, bàsicament cereal d’hivern, mentre que al
Llobregat el conreu de fruiters encara era el principal, destacant entre aquests l’olivera. Al seu torn,
el conreu d’horta apareixia de forma puntual per totes les zones, però circumscrit a l’entorn de les
masies encara habitades i prop de les rieres. I, finalment, a l’interior del Parc es seguien trobant
petites clarianes agrícoles, algunes encara en actiu i d’altres abandonades. En aquest context, l'any
2013 al Pla Agropecuari de la Serra de Collserola s'afirmava que «l’agricultura a Collserola es troba
en una situació força precària, amb una clara tendència a l’abandonament i un futur incert, però
en la que encara hi ha algunes perspectives de mantenir la presència d’activitats agrícoles a la
serra econòmicament rendibles»25.
Per la seva banda, l’activitat forestal, que des d'antic havia estat una de les principals fonts
d'ingressos de la pagesia de la serra, va deixar de ser rendible a principis de la dècada de 1980. En
el mateix període, la ramaderia també va esdevenir poc a poc una activitat marginal: al PEPCo,
aprovat l'any 1987, s'afirma que a Collserola es practicava en aquells moments «una ramaderia
tradicional vinculada als masos i complementària a l’agricultura, tot i que bona part de l’activitat
pastoral és una ramaderia marginal, desenvolupada com a activitat de subsistència i que presenta
dues problemàtiques: la capacitat de pastura i el control sanitari» 26. En aquest context, l’any 1995
el CPNSC va iniciar la reintroducció controlada de ramats d’ovelles a Collserola. L'objectiu era, per
una banda, que els ramats contribuïssin a mantenir els espais oberts i a prevenir els incendis
forestals i, per altra banda, mirar de conservar un dels oficis i de les activitats econòmiques
tradicionals de Collserola. Amb tot, malgrat els esforços realitzats pel CPNSC en aquest àmbit, l'any
2013 hi havia només 5 ramats establerts a la Serra de Collserola, tres de dimensions mitjanes (300400 caps de bestiar) i dos de petites dimensions (al voltant de 50 caps), formats principalment per
ovelles, amb un petit percentatge de cabres.

6.2 Evolució de la superfície cultivada (1956 - 2016)
En aquest apartat es realitza un anàlisi quantitatiu de la recessió que ha patit l'agricultura a
Collserola en les últimes dècades, i fins els nostres dies. En primer lloc s'analitza la pèrdua de

25 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2013). Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de
Collserola. [En línia] http://bit.ly/2n6SdAf

26 Corporació Metropolitana de Barcelona (1987). Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de
Collserola (PEPCo). [En línia]: http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/pepco

superfície cultivada entre els anys 1956 i 2016, i en segon lloc la que ha tingut lloc entre els anys
2009 i 2016.
Taula 4. Evolució per tipus genèrics de conreus de la superfície cultivada dins els límits del Parc
Natural (1956 – 2016)
Superfície
Tipus de cultiu cultivada el 1956
(ha)

Superfície
cultivada el
2016 (ha)

Variació 1956 –
2016 (ha)

Variació 1956 2016 (%)

Conreus27
herbacis

1.264

112,3

-1.151,7

-91,1

Conreus
llenyosos

485

24,5

-460,5

-94,9

TOTAL

1.749

136,8

-1.612,2

-92,2

Font: elaboració pròpia a partir de CREAF (1956)28 i de les entrevistes realitzades entre 2016 i 2017 per
l'equip que ha redactat aquest informe.

Les dades de la Taula 4 posen de manifest la magnitud del problema de la pèrdua de superfície
cultivada a Collserola des de mitjans del s. XX: en els últims 60 anys s'ha abandonat el 92,2% de la
superfície cultivada dins els límits del PNSC. Tot i que la regressió ha estat una mica més important
en el cas dels conreus llenyosos (-94,9%), la superfície destinada als conreus herbacis també ha
patit una disminució superior al 90%. L'observació del paisatge actual de la serra permet afirmar
que la major part de les 1.612,2 ha de sòl agrari que s'ha abandonat des de 1956 està actualment
ocupada pel bosc i, en menor mesura, per usos residencials, industrials o de serveis.
A la Taula 5 es presenta l'evolució de la superfície cultivada dins els límits del PNSC entre els anys
2009 i 2016.
Taula 5. Evolució per tipus de conreu de la superfície cultivada dins els límits del Parc Natural
(2009 – 20016)
Tipus de cultiu

Superfície cultivada
el 2009 (ha)29

Superfície cultivada
el 2016 (ha)

Variació 2009 –
2016 (ha)

Variació 2009 2016 (%)

Extensius de secà, regadiu
i guaret

123,2

100

-23,2

-18,8

Olivera

26,4

6,75

-19,65

-74,4

Fruita dolça

21,5

12,95

-8,55

-39,8

Vinya

5,7

3,5

-2,2

-38,6

Horta comercial

5,2

12,3

7,1

136,5

Ametller

2,6

-

-2,6

-100

27 En aquesta categoria de tipus de cultiu les dades de 1956 inclouen la superfície destinada a horta i extensius de
secà; conseqüentment, per a facilitar la comparació, les dades de 2016 s'han agrupat seguint aquest mateix criteri.
28 http://www.sitxell.eu/ca/mapa_historics.asp
29 Per tal de facilitar la comparació amb les dades de 2016, no s'ha inclòs la superfície destinada a «arbrat de fruiter
mixt» ja que correspon a cultius d'autoconsum pels quals el 2016 no s'han recollit dades.

Cítric

1,4

1,3

-0,1

-7,1

Garrofer

0,5

-

-0,5

-100

TOTAL

186,5

136,8

-49,7

-26,6

Font: elaboració pròpia a partir del Pla Agropecuari del Parc Natural de la Serra de Collserola 30 i de les
entrevistes realitzades el 2016 i el 2017.

Les dades de la Taula 5 mostren que, en els últims 7 anys, la superfície cultivada dins els límits del
PN ha seguit disminuint de forma alarmant:
•

la superfície cultivada s'ha reduït un 26,6% (disminució de 49,7 ha) 31;

•

s'ha deixat de cultivar més del 25% de la superfície que es conrea actualment a Collserola

(136,8 ha).
Si es posa atenció en els tipus de cultius, s'aprecia que, excepte l'horta, que ha més que doblat la
superfície, la resta de cultius han patit un retrocés molt important, sent el més acusat en nombre
d'hectàrees el protagonitzat pels conreus extensius, seguit de l'olivera, la fruita dolça, els ametllers,
la vinya, els garrofers i els cítrics. Si es té en compte la disminució en percentatge de superfície per
cultiu respecte les dades de 2009, el retrocés més significatiu l'han patit els ametllers i els
garrofers, que han desaparegut, seguits de l'olivera, la fruita dolça, la vinya, els extensius i els
cítrics. En els darrers 7 anys, doncs, s'ha abandonat el 100% de la superfície dedicada a ametllers i
garrofers, gairebé el 75% de la dedicada a l'olivera, gairebé la meitat de dedicada a fruita dolça,
gairebé el 40% de la dedicada a la vinya, gairebé el 20% de la dedicada a cultius extensius i el 7%
de la dedicada als cítrics.

6.3 Situació actual de la producció agrària professional
Actualment, a Collserola hi ha una vintena d'iniciatives de producció agrària professional. Aquest
recompte inclou les iniciatives que es dediquen a l'agricultura (cultius llenyosos i herbacis), la
ramaderia (oví i cabrum) i l'apicultura de forma professional.

30 Aquest estudi, tot i que va ser aprovat i publicat l'any 2013, va ser elaborat entre els anys 2007 i 2009.
31 Les dades de 2009 i 2016 s'han obtingut per mitjà de metodologies diferents. Cal, doncs, prendre amb precaució la
comparació entre ambdues, i tenir en compte que per a realitzar una anàlisi més rigorosa de l'evolució de la
superfície cultivada seria necessari analitzar la situació actual reproduint la metodologia emprada el 2009.

Mapa 1. Distribució geogràfica de les iniciatives de producció agrària professional que
treballen dins els límits del Parc Natural.

Font: elaboració pròpia.

Tenint en compte només les iniciatives de producció agrària professional, dins els límits del Parc
Natural hi ha actualment 17 explotacions agrícoles (dos inclouen producció de mel i una de bolets i
cargols) i tres explotacions ramaderes (1 ramats d'ovelles i 2 de cabres). En general, es tracta de
projectes més aviat petits, que en conjunt engloben poques hectàrees cultivades i de pastura. El
fet que a Collserola hi hagi poques explotacions agràries, combinat amb la mida reduïda que tenen
la majoria de projectes, fa que dins els límits del PN actualment es produeixi un volum d'aliments
força discret.
Pel que fa a l'agricultura, com s'observa a la Taula 6, l'any 2016 els principals cultius que es
conreaven dins el límits del PNSC eren, de major a menor superfície, extensius, fruita dolça, horta,
olivera, vinya i cítrics.
Taula 6. Superfície cultivada dins els límits del Parc Natural per tipus de cultiu (2016)
Tipus de cultiu

Superfície cultivada el 2016 (ha)

Extensius de secà, regadiu i guaret

100

Fruita dolça

12,95

Horta comercial

12,3

Olivera

6,75

Vinya

3,5

Cítric

1,3

TOTAL

136,8

Font: elaboració pròpia.

Encara en relació a l'agricultura, destaca que l'horta ocupi el tercer lloc, i que en els últims 7 anys la
superfície dedicada a aquest cultiu hagi augmentat un 136,5%. Tot i que l'auge de l'horta no
compensi ni molt menys l'alarmant pèrdua de superfície que han experimentat la resta de cultius
en el mateix període (veure Taula 5), aquest increment resulta significatiu, sobretot si es té en
compte que es tracta del cultiu més intensiu en mà d'obra, i del que és possible extreure un
rendiment per hectàrea més elevat.
En el cas de la ramaderia, els tres ramats establerts actualment a Collserola compten,
respectivament, amb 300 ovelles i 20 cabres, 200 cabres i 100 cabres; i estan ubicats a la zones de
Montcada i Reixac, Sant Just Desvern i el Papiol. Destaca, així mateix, que les ovelles del primer
ramat siguin de raça ripollesa, i que les cabres del tercer ramat siguin de raça blanca de Rasquera,
ambdues races autòctones catalanes.
Pel que fa a l'apicultura, tot i que dins els límits del PN es tenen comptabilitzades més de vint
iniciatives de producció de mel, la gran majoria no s'hi dediquen professionalment, de manera que
per aquest estudi només s'han considerat dues experiències que funcionen en el marc de projectes
professionals de producció agrària que inclouen altres activitats com ara la producció d'hortalisses.
En relació a la mà d'obra, les iniciatives de producció agrària professional de Collserola ocupen
actualment a un total de 64 persones. Aquesta xifra inclou tant les persones que treballen al camp
en l'àmbit de la producció com les que treballen en les tasques de distribució i comercialització
dels productes en aquelles iniciatives que integren també aquests tipus d'activitats. D'aquestes 64
persones, 17 es dediquen exclusivament a tasques de gestió, distribució i/o comercialització, i les
47 restants treballen o només al camp o tant al camp com en la gestió, distribució i/o
comercialització.
Si parem atenció al perfil d'aquestes 47 persones, a les que podem considerar la pagesia de
Collserola, observem que els homes representen el 87% del total (41 homes i 6 dones), dada que
informa sobre una forta masculinització del sector. Observem, també, que la pagesia de Collserola
és majoritàriament jove, ja que la mitjana d'edat es situa en els 37 anys. Pel que fa als estudis,
mentre que el 28% té formació universitària, el 13% ha cursat estudis universitaris en l'àmbit
agrari, i el 9% té estudis agraris no universitaris. Destaca, també, que el 83% dels pagesos/es (39 de
les 47 persones) han de ser considerats professionals de l'agricultura 32. Finalment, sobresurt que la
majoria de persones són d'origen urbà (60% d'origen urbà front 40% d'origen rural), i moltes
d'elles nouvingudes al sector.
Efectivament, en els últims anys, a l'àmbit del PNSC s'han incorporat a l'activitat agrària nous
professionals relativament joves que han fet disminuir la mitjana l'edat de la pagesia, i estan
promovent la renovació del sector. La majoria d'aquestes incorporacions les han protagonitzat
32 S'ha considerat que els pagesos professionals són aquells que la major part de la renda que perceben prové de
l'activitat agrària que realitzen.

persones que no venien d'una tradició familiar agrària. Es tracta de persones que en el moment
d'incorporar-se no comptaven amb terres, ni infraestructura, ni coneixement agrari per transmissió
directa, situació que els ha comportat dificultats importants alhora de posar en marxa l'activitat. La
pagesia nouvinguda al sector té, doncs, poc arrelament a l'activitat i a la terra, i força inseguretat
sobre la continuïtat a mig termini de les iniciatives de producció agrària professional que emprèn.
Tanmateix, es tracta en general de persones amb formació i molta motivació per cultivar la terra,
amb ganes d'obrir camí i de treballar a nivell col·lectiu, i amb sensibilitat per la sostenibilitat
ambiental i la conservació dels recursos naturals, fet que en general es tradueix en la posada en
marxa d'iniciatives de Producció Agrària Ecològica.

6.4 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
En aquest apartat s'analitzen, en primer lloc, les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per
a la millora de la viabilitat i la Transició Agroecològica de les iniciatives professionals de producció
agrària de Collserola. En segon lloc, a partir de l'anàlisi DAFO anterior, es presenten els principals
reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica de les iniciatives professionals de producció
agrària de Collserola.
Les iniciatives professionals de producció agrícola de Collserola presenten debilitats rellevants.
D'entre les que tenen a veure amb la viabilitat econòmica dels projectes destaca, en primer lloc,
que la majoria de les iniciatives comptin amb una base territorial força limitada, situació que està
directament relacionada amb la dificultat i la precarietat en l'accés a la terra. En segon lloc, a
Collserola es practica una “agricultura de muntanya” que per definició és menys productiva que
per exemple la de la plana al·luvial del Baix Llobregat 33. I, en tercer lloc, la gestió econòmica que
realitza la pagesia de la serra és en general poc professional. Pel que fa als elements que debiliten
la viabilitat ecològica dels projectes, sobresurt que en algunes finques dedicades al cultiu d'horta
es doni una situació estructural de manca d’aigua. Finalment, d'entre les situacions que debiliten la
viabilitat social de les explotacions, destaca l'elevat nivell de dedicació personal que requereixen
els projectes, així com la manca d'assessorament tècnic i d'espais de trobada del sector.
Les explotacions ramaderes de Collserola tenen debilitats específiques d'entre les que sobresurt
una viabilitat econòmica precària. D'entre els motius que expliquen aquesta situació destaca la
mida reduïda dels ramats, la manca d'infraestructures, la precarietat pel que fa a l'accés a la terra i
el fet que en general no extreguin valor afegit de la carn que venen (tot i ser ecològica, 2 de les 3
explotacions no la certifiquen i la venen a preu de convencional).
Tornant a la producció agrícola professional, la seva continuïtat al PNSC afronta també amenaces
importants, com ara la desaparició en l'àmbit del PN del coneixement, la tradició i el teixit agrari
tradicional; la pèrdua i el deteriorament de les infraestructures agràries; l'elevat preu de la terra;
els danys als cultius que provoca la fauna salvatge, principalment el senglar; i la disminució de la
pluviometria; entre d'altres. Pel que fa a les amenaces que afronten les explotacions ramaderes
destaquen els problemes que causen als ramats els gossos del visitants del PN, i el fet que hi hagi
33 Degut a l'orografia i al declivi de l'agricultura, a Collserola s'ha conservat una estructura «tradicional» de les
finques (terrenys en pendent i feixes llargues i estretes, disgregades en el territori i rodejades de bosc) que
dificulta la mecanització i el maneig eficient dels cultius.

normatives municipals com ara la de l'Ajuntament de Barcelona, que prohibeixen que els ramats
pasturin i s'estableixin dins el terme municipal.
Els projectes de producció agrària de Collserola compten, per altra banda, amb fortaleses molt
destacades. D'entre aquestes, sobresurt que la gran majoria de pagesos facin produccions
ecològiques, de qualitat i diversificades; conreïn per mitjà de bones pràctiques agràries; i
comercialitzin els seus productes per mitjà d'estratègies multicanal basades en circuits curts. Així
mateix, destaca el fet que les explotacions de la serra comptin amb una base social composada per
persones consumidores que estan compromeses amb els projectes productius; i la dimensió social
amb que compten bona part de les iniciatives de producció agrària de la serra.
D'entre els elements que poden ser considerats oportunitats per a la recuperació de l'activitat
agrària en l'àmbit del PNSC, sobresurt que Collserola compti amb una figura de protecció del sòl de
primer ordre; la necessitat d'ordenar la transició entre espai natural i trama urbana a les zones de
marges i vores del PN; la facilitat d'associar els productes de Collserola a la idea de producció
ecològica i de qualitat; la proximitat als centres de consum; l'existència en els municipis de l'àmbit
del PN d'una gran demanda de productes de qualitat, locals i ecològics; l'augment en l'àmbit local
de la valoració social de la pagesia i de la feina que aquesta realitza; el fet que en l'àmbit del PN hi
hagi una massa crítica important d'entitats i persones compromeses amb amb la promoció de la
Transició Agroecològica; i el fet que tant el Consorci del PNSC com els ajuntaments que formen
part del parc estiguin també compromesos amb la reactivació de l'activitat agrària a Collserola.
Pel que fa a les oportunitats específiques per al desenvolupament de la ramaderia extensiva al
PNSC, destaca l'existència de moltes zones obertes i boscoses que actualment no estan
gestionades; la possibilitat de recuperar finques i camps en els que es podria cultivar farratge pels
ramats; i, sobretot, l'estalvi molt important que suposaria realitzar amb el pasturatge dels ramats
les tasques de desbrossa per a la prevenció d'incendis i el manteniment de les franges de
protecció, que actualment es fa majoritàriament de forma mecànica 34.
Per mitjà de la Taula 7 es presenta un quadre resum de les principals debilitats, amenaces,
fortaleses i oportunitats de les iniciatives de producció agrària professional que operen dins els
límits del PNSC. Les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de les iniciatives de producció
agrícola han estat agrupades per mitjà d'un codi de colors en tres categories en funció de si tenen
relació amb la viabilitat ecològica (verd), econòmica (taronja) o social (lila) de les explotacions. Les
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de les explotacions ramaderes apareixen en negre.

34 Al PNSC hi ha 258 franges de protecció amb una superfície afectada total de 609,28 hectàrees. El seu cost mig de
manteniment amb desbrossada mecànica és de 1.250,00 €/hectàrea, i s’ha de repetir periòdicament per mantenir
les franges operatives.

Taula 7. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la producció agrària professional
Circumstàncies NEGATIVES (factors de risc)
Circumstàncies POSITIVES (factors d'èxit)

Circumstàncies INTERNES
(depenen més dels
projectes)

DEBILITATS

FORTALESES

- Manca disponibilitat d’aigua en finca.
- «Guarets de llarga durada» (extensius).
- Projectes petits.
- Productivitat baixa.
- Dificultat i precarietat en l'accés a la terra.
- Gestió econòmica poc sistemàtica.
- Comunicació comercial poc desenvolupada.
- CCC35 poc consolidats.
- Maquinària insuficient.
- Exigència personal molt alta.
- Manca d'assessorament tècnic.
- Manca d’espais de trobada del sector.
- Venda sense valor afegit (ramaderia).
- Manca d'infraestructures (ramaderia).

- Producció Agrària Ecològica.
- Bona salut dels sòls i els cultius.
- Bones pràctiques agràries.
- Produccions diversificades.
- Producció de qualitat.
- Producció venuda.
- CCC i estratègies multicanal.
- Pagesia jove.
- Solidesa dels equips humans dels projectes.
- Base social compromesa amb els projectes.
- Comunicació fluida entre producció i consum.
- Projectes amb dimensió social.
- Producte de qualitat (ramaderia).

AMENACES

OPORTUNITATS

- Danys provocats pel senglar
- Disminució disponibilitat d'aigua pel canvi climàtic.
- Manca de fems en l'àmbit del PN
- Rebuig cooperatives agràries a l'AE36 (extensius)
Circumstàncies EXTERNES - Abandonament activitat agrària
(depenen de factors que els - Pèrdua de coneixement, tradició i teixit agrícola
- Pèrdua de terra agrària
projectes no controlen)
- Especulació urbanística / Preu alt terra agrària
- Degradació infraestructures agràries
- Poca demanda cereals/ferratges eco (extensius)
- Convencionalització de l'Agricultura Ecològica
- Robatoris i danys ocasionats pels visitants PN.
- Els gossos dels visitants del PN (ramaderia).
- Normativa municipal de l'Ajuntament de Bcn (r).
Font: elaboració pròpia.
35 Circuits Curts de Comercialització.
36 Agricultura Ecològica.

- Espai Natural Protegit.
- Poblacions nombroses de fauna auxiliar.
- Poca incidència de la contaminació per deriva.
- Emprar la fracció orgànica per fertilitzar els camps.
- Demanda local de productes de qualitat / ecològics.
- Marca de garantia «Producte de Collserola».
- Proximitat als centres de consum.
- Facilitat d'associar Collserola a productes de qualitat.
- Necessitat d'ordenar els marges i vores del PN.
- Compromís CPNSC i AAPP amb la reactivació agrària.
- Augment valoració social de la pagesia i l'agricultura.
- Base social compromesa amb l'Agroecologia.
- Moltes zones obertes i de bosc sense gestionar (r).
- Fer la feina de prevenció d'incendis amb els ramats.

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit de la producció agrària professional de Collserola. Els reptes als que s'ha
considerat prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició Agroecològica en
aquest àmbit es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt. Per la seva
banda, les potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

Pèrdua de superfície agrària.

•

Dificultat i precarietat en l'accés a la terra.

•

Danys als cultius que produeix el senglar.

•

Disminució de la disponibilitat d'aigua en les finques.

Potencialitats
•

La majoria de pagesos/es fan Producció Agrària Ecològica.

•

La majoria de pagesos/es comercialitzen per mitjà de circuits curts.

•

Proximitat als principals centres de consum del país.

•

Facilitat d'associar Collserola a una producció agrària de qualitat.

7. Indústria i transformació
alimentària

Els continguts d'aquest capítol s'han estructurat en quatre apartats. En el primer s'analitza l'abast,
l'estructura i les tendències de la indústria alimentària catalana. En el segon apartat s'estudia la
importància de la indústria alimentària a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En el tercer apartat
s'analitza la indústria de transformació alimentària ecològica a l'àmbit d'influència del Parc Natural
de la Serra de Collserola. Finalment, en el quart apartat es presenten els reptes i les potencialitats
per a la transició agreocològica en l'àmbit de la transformació alimentària.

7.1 Abast, estructura i tendències de la indústria alimentària catalana
A Catalunya, el sector de la indústria de l'alimentació i les begudes està format per unes 2.500
empreses, i és el més gran de la indústria manufacturera catalana en termes d’ocupació (75.700
persones), xifra de negoci (25.160 milions) i valor afegit brut (VAB) a preus bàsics (4.580 milions) 37.
Es tracta d’un sector dual en el que conviuen grans empreses amb PIMEs, i que està experimentant
un procés progressiu d'integració vertical38.
Aquesta vàlua de la cadena alimentària integra processos de preparació i transformació de
matèries primeres vegetals i animals, per preparar-les per a l’alimentació, sobretot humana però
també la del bestiar i animals domèstics. Per tant, aquesta activitat aplega un conjunt molt ampli i
heterogeni de productes i processos de fabricació. Una primera classificació de les activitats
incloses dins del sector de la transformació alimentària distingeix entre la indústria de la primera i
la segona transformació. En la primera, es realitzen els processos inicials d’elaboració de matèries
primeres subministrades pel sector agrícola, ramader i pesquer, que es destinen directament al
consum o bé a la indústria de segona transformació. Aquesta última incorpora un major grau
d’elaboració i, per tant, afegeix més valor als productes obtinguts en la primera transformació. Per
la seva banda, la indústria de les begudes es pot subdividir en el segments de begudes
alcohòliques i analcohòliques39.
El sector de la indústria alimentària és un sector madur i, per tant, no s’esperen grans canvis
quantitatius en la seva evolució. Tanmateix, la naturalesa de la demanda sí que canvia, seguint el
canvi d’hàbits de la societat. D'entre aquests canvis destaquen dues tendències: la gent passa més
temps fora de casa, i en conseqüència creix el canal d'hostaleria, restauració i càtering; la
ciutadania dóna cada vegada més importància a la relació entre l'alimentació i la salut. Les
empreses alimentàries intenten adaptar-se a les preferències del consumidor, per exemple, a
través de llançar nous productes al mercat. Les innovacions de producte s’orienten a oferir: major
varietat; envasos amb formats més pràctics, com les racions individuals; productes de conveniència
(aquells de preparació i consum fàcils, com els plats precuinats i productes de quarta o cinquena
gamma); aliments funcionals (sobretot als segments de fleca, pastes i lactis); aliments ecològics i
productes indulgents (aquells que ens aporten plaer)40.
Pel que fa a l’estructura del sector, només el 7,5% de les empreses tenen 50 ocupats o més, i la
37 Generalitat de Catalunya (2016). Informe anual de la indústria a Catalunya, 2015. Barcelona: Generalitat de
Catalunya [En línia]: http://bit.ly/2guqPyQ
38 Institut Cerdà (2017). Op. Cit.
39 Generalitat de Catalunya (2016). Op. Cit.
40 Ibidem.

dimensió mitjana és de 20,4 ocupats; tot i això, aquestes xifres se situen molt per sobre del
conjunt de la indústria (3,9% i 11,8 ocupats). El grau de concentració d’aquest sector és força més
elevat que la mitjana dels sectors manufacturers41.
Com s'observa a la Gràfic 1, amb un 32% del volum de negoci, el segment dels productes carnis és
el més important dins del sector alimentari a Catalunya. El segueixen la fabricació de pinsos (12%),
i la de productes lactis (4%). En conjunt, aquests tres segments concentren gairebé la meitat del
volum de negoci del sector de la transformació agroalimentària 42.
Gràfic 1. Importància dels diferents subsectors de la indústria alimentària a Catalunya,
per tipus de producte

Font: Institut Cerdà (2017)43

El sector de la indústria alimentària catalana està format per una majoria de PIMES, però també
per un grup de grans empreses amb projecció nacional i internacional. D’una banda, destaquen les
filials catalanes de grans multinacionals com ara Nestlé, Danone, Cargill o Bimbo; de l’altra, grans
grups o empreses de capital local amb més d’un miler d'empleats com ara Guissona, Europastry,
Cobega o Idilia Foods (abans Nutrexpa), així com altres empreses d’origen català amb més de 500
empleats com Frigorífics Costa Brava, Casa Tarradellas, Noel, Argal, Frit Ravich, Damm, San Miguel
o Miguel Torres (SABI). Moltes d’aquestes empreses de capital local tenen una presència important
als mercats internacionals, mitjançant l’exportació, la implantació de filials en altres països o la
col·laboració amb altres empreses44.

41
42
43
44

Ibidem.
Ibidem.
Institut Cerdà (2017). Op. Cit.
Ibidem.

7.2 La indústria alimentària a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
La indústria alimentària de l'Àrea Metropolitana de Barcelona té una potència destacada, ja que
representa entorn el 40% de la indústria alimentària catalana. Efectivament, en aquest àmbit
territorial la indústria alimentària genera un volum de negoci de gairebé 2M€ anuals, xifra que
representa el 43% del volum de negoci de la indústria alimentària del país; compta amb més de
1.200 empreses (40% de les de la indústria alimentària del país); i ocupa a més de 30.000 persones
(40% de les de la indústria alimentària del país)45.
Per mitjà de la Figura 5 es presenta la ubicació de les 30 primeres empreses del rànquing (segons
facturació) ubicades a l'AMB, i el tipus d'activitat que desenvolupen aquestes empreses a l'AMB,
distingint entre oficines, centres de producció i centres de recerca i desenvolupament.
Figura 5. Distribució territorial de les 30 primeres empreses del rànquing (segons facturació) ubicades
a l'AMB, i tipus d'activitat que desenvolupen.

Font: Insitut Cerdà (2017)46.

Com s'observa a la Figura 5, de les 10 empreses que lideren el rànquing de facturació de la
indústria alimentària a l'AMB, 9 són presents en aquest territori per mitjà d'oficines, però només 4
hi tenen centres productius, i només una hi té centre de recerca i desenvolupament. Aquestes
dades, que indicarien que la potència de la indústria alimentària a l'AMB està relacionada
bàsicament amb les activitats de gestió i administració i més aviat poc amb les pròpiament
productives, queden matisades si es tenen en consideració les dades per a les 30 primeres
empreses en facturació ubicades a l'AMB. En aquest sentit, a la Figura 5 s'observa com a l'AMB
aquestes 30 empreses compten efectivament amb un nombre elevat d'oficines (concretament 20),
però hi tenen també un nombre considerable de centres productius (12).

45 Institut Cerdà (2017). Op. Cit.
46 Ibidem.

7.3 La indústria alimentària ecològica a l'àmbit d'influència de Collserola
D'acord amb les dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), als 9 municipis
que formen part del Parc Natural de la Serra de Collserola hi ha un total de 108 empreses del
sector de la indústria alimentària ecològica 47. Per mitjà de la Mapa 2 es presenta la distribució
geogràfica per municipis d'aquestes empreses.
Mapa 2. Distribució geogràfica de les empreses de transformació alimentària ecològica
presents a l'àmbit d'influència de Collserola

Font: Elaboració pròpia a patir de CCPAE (2017) 48.

Com s'observa al Mapa 2, la major part de les empreses (concretament el 75%) es troben a
Barcelona. A molta distància, es troben Sant Cugat del Vallès (7,4% de les empreses), El Papiol
(4,6%) i Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat (3,7%).
Les dades del CCPAE indiquen també quins productes ecològics elabora cada empresa. D'acord
amb aquestes dades, les empreses presents als municipis del PNSC transformen 22 tipus
d'aliments diferents. Com es pot observar a la Taula 8, les empreses presents a Barcelona elaboren
21 d'aquests 22 productes, les empreses presents a Sant Cugat del Vallès elaboren 10 productes, i
les empreses presents a Sant Feliu de Llobregat elaboren 8 productes.

47 http://www.ccpae.org/
48 Ibidem.

Taula 8. Productes ecològics que transformen les empreses presents als municipis del Parc Natural
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Font: elaboració pròpia a patir de CCPAE (2017) 49.

49 Ibidem.
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Com s'observa a la Taula 8, i sempre d'acord amb les dades del CCAPE, en l'àmbit d'influència del
Parc Natural els productes que elaboren més empreses són «oli i greixos» (el produeixen empreses
presents a 6 dels 9 municipis del parc); transformació de «grans» i «espècies i condiments» (el
produeixen empreses presents a 5 dels 9 municipis); i «fruits secs», «indústria del sucre» i
«panificació i pastisseria» (són produïts per empreses presents a 4 dels 9 municipis del Parc
Natural).
La presència a l'àmbit d'influència de Collserola d'un nombre notable d'empreses de la indústria
alimentària ecològica ha de ser considerat com un element interessant en relació a la promoció de
la Transició Agroecològica el qual, tanmateix, ha de ser valorat amb cautela. Per a poder fer una
valoració més informada d'aquestes dades, i per dilucidar el potencial agroecològic d'aquestes
empreses, caldria esbrinar diverses qüestions, com ara per mitjà de quin tipus d'instal·lació es
troben presents les esmentades empreses al territori objecte d'estudi (no és el mateix que comptin
amb oficines, centres de producció o centres de recerca i desenvolupament); on venen els seus
productes i per mitjà de quins canals de comercialització (mercat intern, exportació, circuits
curts...); d'on provenen els productes amb els que treballen (no és el mateix que siguin de
proximitat que que no ho siguin); o quins tipus de processos de transformació dels aliments
implementen (artesans, semi-industrials o industrials). Tot i que no hi ha dades quantitatives
disponibles que aportin llum sobres aquests aspectes, d'acord amb la informació qualitativa que
s'ha generat en el marc de la recerca que ha donat lloc al present informe, es tractaria de projectes
empresarials que en general promouen la convencionalització del sector de l'alimentació ecològica
(processos semi-industrials o industrials de transformació dels aliments, vendes per mitjà de grans
superfícies, etc.).
Cal tenir en compte, per altra banda, que en l'àmbit d'influència de Collserola existeixen iniciatives
de transformació artesana d'aliments ecològics que no treballen amb la certificació oficial del
CCPAE i que, per tant, no han estat comptabilitzats en les dades a les que s'ha fet referència
anteriorment. Les entrevistes i els tallers participatius que s'han realitzat en el marc de la recerca
que ha donat lloc al present informe han permès identificar 9 projectes d'aquest tipus, els quals es
dediquen respectivament a la producció artesana d'hamburgueses i salsitxes de proteïna vegetal,
cervesa (2 projectes), vi, productes apícoles (2 projectes), preparats de plantes aromàtiques i
medicinals i pa (2 projectes). En general, es tracta d'iniciatives petites i poc professionals les quals,
tanmateix, elaboren productes de qualitat que comercialitzen per mitjà de circuits curts i són molt
ben valorats per la seva clientela.

7.4 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
A continuació, per mitjà de la Taula 9, es presenten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit de la
transformació alimentària a Collserola.
Taula 9. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica de la transformació alimentària a Collserola.
Circumstàncies NEGATIVES (factors de risc)
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- Els projectes que hi ha són molt petits.
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- Els projectes que hi ha són poc professionals.
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- Les persones interessades en iniciar aquest tipus de projectes
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projectes de transformació artesana.
- Iniciar projectes d'aquest tipus té un cost elevat.
- Els productors que treballen dins el límits del Parc Natural
tenen una capacitat limitada per augmentar la producció
primària.
- Tendència a la convencionalització de la indústria alimentària
ecològica.

- Els pagesos del PN tenen puntualment excedents que podrien ser
transformats.
- Els pagesos del PN tenen interès en augmentar les seves produccions.
- Als municipis del PN hi ha locals en desús que podrien habilitar-se per
funcionar com obradors col·lectius.
- En l'àmbit del PN hi ha gent interessada en iniciar projectes d'aquest
tipus.
- En l'àmbit del PN hi ha molta demanda potencial de productes
elaborats locals i/o ecològics.
.- Número important d'empreses de la indústria alimentària ecològica
que en conjunt elaboren una gran diversitat de productes.

Font: elaboració pròpia.

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit de la transformació alimentària a Collserola. Els reptes als que s'ha
considerat prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició Agroecològica en
aquest àmbit es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt. Per la seva
banda, les potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

La instal·lació i posada en marxa de nous projectes té un cost força elevat.

•

Les normatives higienicosanitàries i algunes normatives municipals dificulten el sorgiment
de nous projectes de transformació alimentària artesana.

Potencialitats
•

La pagesia de Collserola té excedents puntuals i capacitat per augmentar el seu volum de
producció.

•

Proximitat als principals centres de consum del país.

•

Facilitat d'associar Collserola a productes de qualitat.

8. Distribució i comercialització
d'aliments

La distribució i la comercialització alimentària en l’àmbit d’influència de Collserola i en especial a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona són uns dels principals sectors econòmics del territori. Aquesta
dimensió tan àmplia de la cadena alimentària abasta diferents canals de distribució i
comercialització. En aquest capítol s'analitzen sis tipus de canals: la gran distribució alimentària, el
petit comerç, les agrobotigues, els mercats de pagès, la restauració i els menjadors escolars. No
s’han inclòs els grups i cooperatives de consum, que s’estudien en el Capítol 9, dedicat al consum.
Cadascun d'aquests sis canals s'analitza en un apartat específic. A continuació, en el setè apartat,
s'analitzen els canals de distribució que utilitza la pagesia de Collerola. Per últim, en el vuitè
apartat es presenten els reptes i les potencialitats per a la transició agreocològica en l'àmbit de de
la distribució i la comercialització d'aliments.
Abans de desenvolupar l’anàlisi dels diferents canals de distribució i comercialització, a continuació
es comenten alguns aspectes generals d’aquests àmbits. Per una banda, s'analitzen aspectes
relacionats amb la definició de conceptes clau per l’estudi; i, per l’altra, consideracions preliminars
de la distribució, la comercialització i l’escala d’anàlisi.
Conceptualment, alguns dels canals analitzats formen part del que s’anomenen els circuits curts de
comercialització (CCC). Aquests es caracteritzen per la presència d’un sol intermediari com a
màxim entre el productor i el consumidor final, o també entre el productor i l’elaborador 50. A més,
hi ha altres criteris que es tenen presents a l’hora de considerar un canal de comercialització dins
de les xarxes alimentàries alternatives, que van més enllà de si hi ha o no intermediaris. Aquests
fan referència a les característiques dels processos que hi ha darrera de la construcció d’aquests
canals, qüestions com ara la proximitat (relocalització i resocialització), la relació entre els actors de
la cadena alimentària, la inclusió o la justícia i la sostenibilitat econòmica, entre d’altres 51. Els
mercats de pagès, les agrobotigues i en alguns casos els menjadors escolars, la restauració o el
petit comerç es poden considerar iniciatives de les xarxes alimentàries alternatives quan
compleixen tots o alguns dels criteris esmentats.
Pel que fa a les consideracions preliminars, en primer lloc, cal recordar que l’objectiu del projecte
és transformar el sistema alimentari de l’àmbit d’influència de Collserola, i que tot i que es prioritza
l’anàlisi de la producció i el consum del producte de la serra de Collserola, la producció local va més
enllà dels límits del Parc Natural i inclou també altres zones productives properes, com ara el Parc
Agrari del Baix Llobregat, el Vallès o el Maresme. Aquesta perspectiva pren més sentit encara si es
té en compte la poca oferta actual de producte de Collserola, que per altra banda té un gran valor
afegit pel fet d’estar produïda dins d’un Parc Natural. Al seu torn, destaca el fet que hi ha un
creixent interès pel producte local i ecològic, i que els visitants del Parc Natural, però també els
gairebé dos milions d’habitants dels municipis del Parc, poden ser potencials compradors de
productes de proximitat, tant de Collserola com dels altres espais agraris metropolitans. Caldrà,
doncs, treballar perquè des dels diferents municipis de Collserola hi hagi una identitat comuna per
tal promoure les diferents accions de millora del sistema alimentari, entre elles que es doni
importància al producte de proximitat.
50 Binimelis, R., Descombes, C.A. (2010). Comercialització en circuits curts. Identificació i tipologia. Escola Agrària de
Manresa i Verloc.
51 Ibidem

8.1 Els nodes i els grups de la gran distribució alimentària
El principal node de la distribució alimentària a l’àmbit d’influència de Collserola és Mercabarna,
un centre logístic internacional que agrupa a més de 700 empreses majoristes i de distribució del
sector agroalimentari. Majoritàriament públic, la seva composició accionarial és el 50,7% de
Barcelona Serveis Municipals, 36,8% Mercasa, 12,1% Consell Comarcal del Barcelonès, i 0,4% de
Autocartera. Quant a l’origen del producte comercialitzat, de tota la fruita i verdura que arriba a
Mercabarna, un 19% s’ha produït a Catalunya. Al seu torn, un 14% del peix de Mercabarna és de
les costes catalanes, i el 70% de la carn és produïda a Catalunya 52. Mercabarna també s’està obrint
al món ecològic i el 2018 es té previst inaugurar el primer pavelló ecològic del mercat majorista de
l’Estat espanyol. Al seu torn, Mercavallès, ubicat a Terrassa, també és un important centre logístic
proper a Collserola, que compta amb 40 empreses que gestionen una seixantena de parades.
Aquestes unitats alimentàries especialitzades acullen diversos majoristes de producte fresc, que es
poden ubicar també a polígons industrials. De les 100 primeres empreses espanyoles de distribució
alimentària, 11 estan ubicades a Barcelona53.
En el si del moviment agroecològic, fa anys que es debat sobre quins models de distribució poden
enfortir el sector de la producció i el consum ecològic, i com fer front als reptes de la distribució en
el món agroecològic; reptes com ara la càrrega que suposen les tasques logístiques per a l’àmbit de
la producció, la multiplicació de les rutes o la convencionalització dels aliments ecològics quan són
comercialitzats en supermercats. Així, a banda de la distribució convencional d’aliments, existeixen
també iniciatives de distribució més properes a la perspectiva agroecològica. La cooperativa Hortec
es va crear el 1991 entre varis pagesos d’agricultura ecològica per cobrir les necessitats de
distribuir les seves fruites i hortalisses. Actualment, compten amb 18 socis actius que cultiven més
de 100 hectàrees, principalment a Catalunya, però també al País Valencià. Des del seu magatzem a
Mercabarna distribueixen a més de 150 clients de Catalunya i de l’Estat espanyol. A Barcelona
també destaca Queviure, la primera distribuïdora majorista de consum responsable que ofereix, al
mateix temps, productes ecològics, de comerç just i fets per cooperatives. Sobretot distribueix
producte no fresc i es troba al barri de Sants. Per últim, a l’Hospitalet de Llobregat, però tocant a
Barcelona, trobem Ecocentral, una central de compres per menjadors escolars ecològics propers a
Barcelona. Treballa amb 8 gestores de menjador i 31 centres educatius en els que cada dia es
serveixen uns 10.000 menús elaborats amb producte ecològic 54. A més, també hi ha altres
distribuïdores fora de l’àmbit difluència de Collserola, però rellevants en el sector, com Món Verd o
Cal Valls, entre d’altres.
Dins de la gran distribució alimentària organitzada trobem, per una banda, les grans superfícies
que, a més de productes convencionals, venen productes ecològics i, per altra banda, els
supermercats ecològics. Quan a les grans superfícies destaca que l’any 2014, les 5 primeres
empreses catalanes del sector de la gran distribució alimentària 55 concentraven entre un 45% i un
65% del volum de vendes. Així, eren el principal canal de compra de productes alimentaris. És el
52 Institut Cerdà (2017). Op. Cit
53 Ibidem
54 En l’apartat de menjadors escolars del present capítol, es desenvolupa la seva activitat
55 Mercadona, Grup Dia, Grup Eroski, Grup Bon Preu i Grup Condis.

cas també de Sant Cugat del Vallès, amb un 52%-55% de les persones que compren els aliments en
aquests establiments56. Tanmateix, pel que fa als canals de compra de producte ecològic, la gran
distribució juga un altre paper, doncs en aquest mercat hi ha una major diversificació dels tipus de
comerços i canals. En aquest sentit, el 2015 els hipermercats, supermercats i grans superfícies
tenien una quota de mercat de producte ecològic del 35%, percentatge que va disminuir respecte
el del 2009, any en que van acaparar el 60% de la quota de mercat. Així, el principal canal són les
botigues o els supermercats especialitzats en productes ecològics (46%), seguits dels hipermercats,
supermercats i grans superfícies (35%), els comerços de barri (21%), els mercats (18%) i les
cooperatives de consumidors (4%), entre d’altres57.
Quan els supermercats ecològics, la principal cadena a Catalunya és EcoVeritas, que des del 2002
oferta més de 4.500 productes amb certificació ecològica, 400 dels quals són de marca pròpia. El
50% dels productes són d’origen espanyol, i la resta és importat d’altres països, tot i que l’empresa
no ofereix dades de productes locals58.
La presència de producte local i ecològic als supermercats és concebuda per diferents agents de
Collserola com una amenaça per a la Transició Agroecològica ja que implica una concentració del
poder en la presa de decisions de la cadena alimentària i, a la vegada, obstaculitza que el valor
afegit d’aquests productes es distribueixi de forma justa entre els agents de les diferents vàlues de
la cadena. Tanmateix, alguns dels pagesos/es de la serra comercialitzen el seus productes per mitjà
de supermercats i, a la vegada, bona part dels consumidors usen aquest canal per proveir-se de
producte.

8.2 El petit comerç
Pel que fa al petit comerç, l’any 2014, al marge de les primeres 23 empreses de distribució, tota la
resta de botigues minoristes només van facturar el 3,5% de la venda de productes alimentaris a
Catalunya59. El 2007 aquest percentatge era del 5,1%, fet que indica que el petit comerç ha perdut
quota de mercat en els darrers anys, enfront la concentració de la gran distribució.
El petit comerç té una forta presència en el sector alimentari: l’any 2016 el 24% de les empreses de
comerç en detall a Catalunya es dedicaven a l’alimentació. En relació a l’any anterior es va produir
una davallada generalitzada de les empreses de comerç en detall (-2%), sent més acusada en
l’àmbit de l’alimentació (-2,8%), sector que va perdre 512 empreses en aquest període 60. Malgrat
aquesta situació generalitzada, en alguns municipis de Collserola el petit comerç local està
organitzat i és un sector que té força. Aquest és el cas de Molins de Rei: «Té un punt positiu,
perquè contraresta que puguin venir grans cadenes o grans supermercats(...), però també té una
cara negativa perquè s'oposen i tenen poder per frenar iniciatives que perceben que poden anar en
56 Ajuntament de Sant Cugat (2016). Pla Estratègic Comercial 2016-2019
57 Centre d’Estudis d’Opinió (2015). Baròmetre 2015 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics. Programa de
foment de la producció agroalimentària ecològica 2015 [en línia] <http://bit.ly/1S7Vprz>
58 Binimelis, R., Descombes, C.A. (2010). Op. cit.
59 Departament d’Empresa i Ocupació (2016). Sector quotidià en règim d’autoservei. Anuari 2015 [en línia].
<http://bit.ly/2cl4WPD>
60 Observatori del Treball i Model Productiu (2017). Informe anual del sector del comerç detallista a Catalunya. Any
2016. Barcelona: Generalitat de Catalunya

contra dels seus interessos o que tenen maneres de fer que no són les seves, encara que siguin
coses interessants des de la perspectiva agroecològica, com ara el mercat de pagès» (S5). Els
comerciants de Sant Cugat del Vallès també estan preocupats per la presència de supermercats, i
és un col·lectiu sensible al producte ecològic i de proximitat. Tanmateix, es considera que hi ha
poca visualització d’aquests productes als seus establiments, i que no tenen estratègies de
comercialització que fomentin la seva venda: «Les botigues i mercats haurien de visualitzar més el
producte local» (S7).
Recentment l’Ajuntament de Sant Cugat ha promogut una campanya per fomentar la compra en
establiments del municipi, en el marc del Pla Estratègic de Comerç 2016-2019. Sota el lema « Viu el
barri, compra a casa, fes comerç», l’objectiu és que els veïns i veïnes comprin a la seva pròpia
ciutat i sentin que tant els consumidors com els comerciants donen vida als diferents barris. Al seu
torn, l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable, ha impulsat el programa de Comerç Verd a Barcelona, en el marc
de la Xarxa Catalana de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient. Aquesta xarxa està
conformada per botigues de diferents rams, que tenen oferta de productes respectuosos amb el
medi ambient. La Xarxa facilita a la ciutadania eines per a conèixer les iniciatives comercials que
tenen una oferta de productes sostenibles, pretén fer reflexionar sobre els hàbits de consum i,
alhora, difondre els establiments que en formen part. Els establiments venen productes amb
certificació ecològica, de proximitat, de comerç just, venen productes a granel o fomenten l’ús
d’envasos reutilitzables. Així, només al barri de l’Eixample hi ha 47 establiments de l’àmbit de
l’alimentació dins de la xarxa61. A més, a Barcelona cal tenir en compte les entitats de comerç
membres de Barcelona + Sostenible, com les associacions de comerciants dels barris de muntanya,
o el Gremi de Flequers o d’Herbolaris, entre d’altres. També cal considerar les taules de comerç, o
els consells de comerç, dinamitzats pels tècnics de comerç de cada districte. Espais d’interlocució
que s’hauran de tenir en compte també en la resta de municipis.
El petit comerç també es pot diferenciar entre aquella distribució minorista convencional, com les
tendes tradicionals o botigues de queviures, i les botigues especialitzades, ja sigui de producte
ecològic, herbolaris, botigues gourmet, etc. Catalunya és la comunitat autònoma amb major
percentatge de ventes totals de producte ecològic en canals especialitzats respecte els altres canals
(distribució convencional, venda directa i altres formats). Concretament, les botigues
especialitzades concentren entre el 25 i el 30% de les vendes 62.

8.3 Agrobotigues i venda directa
En els darrers anys a Collserola han proliferat diversos punts de venda directa, espais anomenats
agrobotigues. Tot i que originàriament les agrobotigues estan vinculades a cooperatives agràries,
les agrobotigues de Collserola són espais de venda directa de productors de la serra i les rodalies,
ja sigui associats o de forma individual, que venen els seus productes alimentaris en les mateixes
61 Rezero. Fundació de prevenció de residus i consum (2017). No m'emboliquis. Guia de consum conscient a
l’Eixample. Barcelona: Ajuntament de Barcelona
62 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2015). Caracterización de la comercialización y
distribución de productos ecológicos a través de los canales de venta especializados.

finques o en d’altres espais.
Taula 10. Agrobotigues situades dins dels límits del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Productes, horaris i municipi
Agrobotiga
Can Santoi
Can Domènec
Can Calopa de Dalt
Can Puig

Productes

Horari

Hortalisses i fruita pròpia i d’altres Dv i Ds de 10h a 13h.
productors, i conserves.

Municipi
Molins de Rei

Hortalisses i fruita pròpia i d’altres Dv de 17h a 19:30h i Ds de Sant Cugat del Vallès
productors per complementar
9h a 14h.
Vins de l’Olivera i Can Calopa. Oli de Dll - Ds de 9h a 14h
l’Olivera.

Barcelona

Hortalisses, fruita, pasta, llegums, Dll - Dv de 10h a 14h i de El Papiol
ous, etc.
17.30h a 20.30h Ds de 10h
a 14h.

Font: elaboració pròpia.

Recentment, hi ha un projecte productiu que ha començat a fer venda directa en finca, obrint
paradeta els dissabtes al matí, de 10:30h a 14:00h.
Dins l’àmbit d’influència de Collserola, però fora dels límits del Parc Natural, hi ha altres iniciatives
de venda directa tant en establiments comercials com en el propi domicili. Per exemple, Cal
Temerari a Sant Cugat del Vallès és un equipament cultural, social, cooperatiu i ciutadà on tots els
divendres de 17h a 20h es venen hortalisses de Can Tria, una finca de producció agrària ecològica
de Mataró. A Barcelona, la cooperativa autogestionada pagesa Més fresques que un enciam, ven
els seus productes i els d’altres productors a la seva botiga ubicada a Gràcia. A més, els productors
hortofructícoles Obiols de Sant Feliu de Llobregat venen els seus productes de dilluns a divendres
de 18h a 21h a Sant Just Desvern. Per últim, a alguns dels municipis de Collserola, com ara a
Molins de Rei, pagesos que tenen petites produccions venen els seus productes als baixos dels
seus domicilis. «A Molins sempre s’ha donat, sempre hi ha hagut petits pagesos que han obert la
seva persiana i han venut (...) La majoria són gent gran i deu ser l’únic canal de comercialització
que tenen, però són produccions molt minses.» (S5)

8.4 Els mercats
Els mercats municipals són espais de comerç de proximitat entre comprador i venedor que, a més,
tenen un paper molt rellevant en l’entramat social, econòmic i cultural de les ciutats 63. En l'àmbit
d'influència de Collserola hi ha 49 mercats municipals. La distribució d'aquests mercats en els 9
municipis del Parc Natural es presenta per mitjà del Mapa 3. Destaca que tots els municipis
excepte Montcada i Reixac i El Papiol comptin amb aquest tipus de mercats, i que Sant Feliu de
Llobregat compti també amb un mercat itinerant. Per la seva banda, Barcelona és el municipi que
compta amb un major nombre de mercats; no en va, concentra el 40% de tots els mercats
municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i és la ciutat europea amb més mercats
63 Guàrdia, M., Oyón, J.L. Los mercados públicos en la ciudad contemporánea. El caso de Barcelona. Biblio 3W, Revista
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XII, nº 744, 25 de agosto de 2007. [en
línia] http://www.ub.es/geocrit/b3w-744.htm

municipals. L’any 2011 el 42% de l’aprovisionament dels mercats municipals metropolitans es va fer
mitjançant Mercabarna64. Aquesta xarxa de mercats municipals és única a Europa.
En els darrers anys hi ha hagut un auge dels mercats de pagès. Aquests són espais públics on els
productors/es i elaboradors/es artesanals d'aliments venen els seus productes directament al
consumidor/a final, en parades desmuntables i organitzades col·lectivament 65. Mitjançant aquest
circuit curt de comercialització que promou una relació directa entre producció i consum, la
pagesia reté el valor afegit de l'aliment i, per tant, és una forma eficaç de fer front a la crisi que
travessa l'agricultura familiar. Els mercats també aporten altres avantatges, com el de satisfer la
creixent demanda dels consumidors d'aliments frescos, locals i ecològics, o revitalitzar l'economia
local66. Entre 2009 i 2016, a Catalunya els mercats de pagès van augmentar un 246%. El 46%
afirmen promoure producte ecològic i de proximitat de forma explícita, un 43% promou només el
producte de proximitat i un 9% només el producte ecològic. Tres de cada quatre mercats de pagès
es troben a la província de Barcelona, dada que indica que es tracta d’un fenomen eminentment
metropolità. En l’àmbit de Collserola, trobem 10 mercats de pagès, cinc dels quals es troben a la
ciutat de Barcelona. Aquests són de periodicitat variable: mensuals (Barcelona i Cerdanyola),
quinzenals (El Papiol i Sant Cugat) i setmanals (Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei). En el marc
del procés participatiu realitzat, s’afirma que tot i el potencial dels mercats de pagès, encara poden
tenir un paper més significatiu i consolidar-se com un canal de comercialització rellevant.
Per mitjà del Mapa 3 es presenta la distribució dels tres tipus de mercats que s'han analitzat en
aquest apartat, els qual en conjunt sumen un total de 60 mercats (49 mercats municipals, 10
mercats de pagès i 1 mercat itinerant). Destaca que, menys Montcada i Reixac, els altres vuit
municipis del Parc Natural compten amb algun tipus de mercat d’alimentació.

64 Institut Cerdà (2017). Op. cit.
65 Mauleón (2010). Mercados de agricultures en España: diagnóstico y propuestas de actuación [en línia].
Documentos de trabajo 2010-5 <http://bit.ly/29ZLTEp>
66 Ibidem

Mapa 3. Distribució geogràfica dels mercats municipals, de pagès i itinerants a
l’àmbit d’influència de Collserola.

Font: elaboració pròpia en base a dades d’Institut Cerdà, 2017

A més dels mercats «formals» que s'han analitzat, cal assenyalar que a La Floresta (Sant Cugat del
Vallès) hi ha un espai informal de venda, on productors i elaboradors venen els seus productes als
veïns del barri. Els dijous al vespre el solar de gestió veïnal «Chambao» es converteix en un espai
de trobada entre productors i consumidors de la zona. Els diumenges a la plaça Miquel Ros de la
Floresta també s’organitza un petit mercat informal en el que sobretot es ven artesania i en el que
també hi venen els seus productes alguns pagesos de Collserola.
Diversos autors67 afirmen que l’èxit dels mercats, més enllà de ser espais de comercialització, rau
en que ofereixen experiències que combinen el vincle amb el passat, els nous hàbits i la
multiculturalitat urbana. En aquest sentit, en les entrevistes realitzades també s’ha assenyalat
aquest auge, en contraposició a l’actual crisi de les cooperatives i grups de consum: «Tinc la
sensació que els mercats setmanals estan a l'alça i les cooperatives estan a la baixa, la gent vol
triar i remenar, veure el producte, veure les parades, els pagesos» (S4). Tot i valoritzar la potent
xarxa de mercats en aquest territori, algunes de les persones entrevistades critiquen la manca de
producte local i ecològic, sobretot en els mercats municipals, que són els majoritaris. En aquest
sentit, s’apunta a la manca de facilitats de venda directa en els mercats municipals, o a la
normativa higienicosantiària com a limitant per la venda ambulant.

8.5 La restauració
La restauració es pot dividir en diversos tipus; comercial, hotelera i col·lectiva. Quan a la
restauració comercial, a l’AMB hi ha 16.758 cafeteries i bars 68 i hi ha també milers de restaurants,
dels quals 31 tenen com a mínim una estrella Michelin. La restauració comercial organitzada es
67 Guárdia, Oyón, 2017. Op. cit.
68 Institut Cerdà, 2017. Op. cit.

troba concentrada el 80% a Barcelona: fast food, forns-cafeteries, menjar per emportar, cadenes
de restaurants internacionals i cadenes de restaurants locals 69. Quan a la restauració hotelera, a
l’AMB hi ha 1.992 hotels, on serveixen menjars i begudes al llarg de tot el dia. De nou, hi ha
restaurants independents i les cadenes amb dos o més restaurants. Per últim, la restauració
col·lectiva, la que es dóna en centres educatius, sanitaris i empreses, ha crescut molt en els darrers
30 anys. Sodexo, Compass Group, Serunion o Aramak són alguns dels principals grups. En el marc
dels menjadors escolars, hi ha hagut una important eclosió d’empreses gestores de menjadors
ecològics, que aposten pel producte de proximitat i ecològic, qüestió que s'analitza més endavant.
Dins dels límits del Parc Natural i en el seu entorn més immediat, l’any 2016 es van comptabilitzar
un total de 47 restaurants, 13 dels quals s’ubiquen en masies. Per mitjà del Mapa 4 es presenta la
distribució d'aquests 47 restaurants, els quals són presents a 7 dels 9 municipis del parc (no n'hi ha
ni a El Papiol ni a Montcada i Reixac).
Mapa 4: Distribució dels restaurants dins del Parc Natural o en el seu entorn immediat. 2016

Font: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Al territori hi ha diverses xarxes de restauració que fomenten el producte local i de proximitat. Al
Baix Llobregat hi ha 23 restaurants dins la xarxa «Sabors de l’horta», que agrupa els establiments
que treballen amb productes frescos del Parc Agrari Baix Llobregat. Quatre d'aquests restaurants
es troben en municipis de l’àmbit d’influència de Collserola, 2 a Molins de Rei i 2 a Sant Just
Desvern. Per altra banda, a Catalunya hi ha 65 restaurants dins la xarxa Km 0 Slow Food, que va
néixer amb la voluntat de fomentar una cultura basada en els aliments bons, nets i justos. 22
d’aquests establiments es troben a l’àmbit d’influència de Collserola: un es troba a Cerdanyola i la
resta a Barcelona. Tanmateix, dels restaurants de Barcelona, tan sols dos estan en els barris de
69 Institut Cerdà, 2017. Op. cit

muntanya, concretament al districte de Sarrià Sant Gervasi. Per últim, destaca la XAREC, la Xarxa
de Restauració i Cultura Cooperativa, que agrupa restaurants cooperatius que integren dins dels
seus criteris el treball amb producte ecològic, de proximitat i de consum responsable. D’aquests, 7
es troben a la zona d’estudi: un a Sant Cugat, un a Cerdanyola i la resta a Barcelona, malgrat que
d'aquests últims cap es troba als barris de muntanya.
Així, en cinc dels nou municipis de l’àmbit d’influència de Collserola hi ha restaurants que inclouen
en els seus menús plats cuinats amb productes ecològics, de proximitat i/o de temporada. Per
mitjà del Mapa 5 es presenta la distribució geogràfica dels 33 restaurants que treballen amb
productes ecològics, de proximitat i/o de temporada i es troben dins l'àmbit d'influència de
Collserola.
Mapa 5. Distribució geogràfica dels restaurants que treballen amb productes ecològics, locals o
de temporada a l’àmbit d’influència de Collserola.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Producte Fresc Baix Llobregat, Km0 – Slow Food i XAREC

En alguns municipis del Parc Natural s'estan desenvolupant, per altra banda, iniciatives de
promoció de la gastronomia local que val la pena destacar. Sobresurten en aquest sentit les
iniciatives «Molins de Rei Bdegust» i «Sant Cugat ve de gust», promogudes pels consistoris i
organitzades en col·laboració amb entitats locals. En el marc d’aquests programes s’organitzen
diversos esdeveniments, com ara mostres gastronòmiques, demostracions de cuina en viu o la
promoció de l’oferta gastronòmica dels establiments del municipi.
Algunes de les persones entrevistades destaquen el recorregut que es pot fer amb els restaurants

per promoure la Transició Agroecològica. Per una banda, s’apunten reptes com ara l’exigència per
part del sector de la restauració en relació al producte, el poc volum de producte que demanden i
les dificultats associades a la logística. Però, per altra banda, la promoció de producte local i
ecològic als restaurants es percep com una oportunitat pel rol que els restaurants poden jugar
alhora de donar a conèixer el producte, a la vegada que per ells pot ser una eina de diferenciació.

8.6 Els menjadors escolars ecològics
Actualment, a Catalunya hi ha dues xarxes que treballen en la promoció dels menjadors escolars
agroecològics: l'Associació Menjadors Ecològics (AME), que va néixer el 2013, i la Xarxa
Agroecològica de Menjadors Escolars de Catalunya (XAMEC), que ha començat a definir el seu
projecte el 2016. La primera treballa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i sobretot, al Maresme,
on desenvolupa la prova Pilot de la Central de Compres del Maresme, en la que participen 14
productors locals i 11 centres educatius en els que es serveixen 1.430 menús diaris. Al seu torn, la
XAMEC té el seu àmbit d'actuació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on està treballant amb 31
centres educatius, entre 25 i 30 productors, i uns 9.000 menús diaris.
Aquest curs 2017/18, la distribuïdora referent de la XAMEC, Ecocentral, està treballant amb 10
empreses que gestionen 45 centres educatius. D’aquests, 22 centres es troben dins dels municipis
del Parc de Collserola: 6 a Sant Cugat, 1 a Cerdanyola, 1 a Molins de Rei i 14 a Barcelona dels quals
6 estan als barris de muntanya. Per mitjà del Mapa 6 es presenta la distribució geogràfica dels 14
centres educatius d’Ecocentral que es troben dins l''àmbit d'influència de Collserola.

Mapa 6. Distribució geogràfica dels menjadors escolars ecològics de l’àmbit d’influència de
Collserola

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Ecocentral.

Una de les principals limitacions detectades en l’àmbit dels menjadors ecològics és el preu del
menú que marca la Generalitat, que actualment és de 6,20 €, import en el que s'inclou tant el cost
dels aliments com els sous del personal que cuina i fa el monitoratge de menjador. Aquest preu tan
ajustat dificulta que tot el menú sigui ecològic i local, sobretot en centres amb necessitats
d’atenció especials. Altres dificultats identificades són les resistències de les famílies i dels centres
educatius (equip directiu, cuineres...) per implementar canvis en els menús. O el fet que el volum
de consum important que mouen els menjadors escolars requereixi d’una capacitat logística, de
planificació i coordinació difícil d’assolir en les petites experiències de producció agroecològiques.
Iniciatives com la XAMEC ajuden a que els petits productors puguin abastir les escoles, de la mà de
productors més grans, i que, en definitiva, es contribueixi a millorar la qualitat dels menús a les
escoles i també del sistema productiu que les abasteix. Alhora, s’apunta a que introduir el
menjadors ecològics als centres educatius és una oportunitat per incloure en el currículum escolar
aspectes relacionats amb l’alimentació.

8.7 Els canals de comercialització que utilitza la pagesia de Collserola
En general, les experiències productives de Collserola realitzen la comercialització dels seus
productes per mitjà d'«estratègies multicanal» 70; és a dir, per mitjà de la combinació de diverses
70 López, D. et al. (2015). La Dinamització Local Agroecològica. Elements d'innovació i estratègia, 8. Diputació de
Barcelona. [En línia] http://www1.diba.cat/uliep/pdf/55064.pdf

tipus de canals o circuits de comercialització. Aquesta diversificació dels canals de venda ha de ser
entesa com una fortalesa dels projectes analitzats, i és en general valorada de forma positiva per la
pròpia pagesia. Amb tot, alguns pagesos destaquen també que gestionar de forma simultània
diversos tipus de canals els suposa molt temps i dedicació: «Tenim molts fronts, potser masses
perquè ens complica la logística, però a la vegada està bé perquè si falla un tens els altres, no
depenem totalment de cap» (A1).
En funció del tipus de canals de distribució que utilitzen podem agrupar els projectes de producció
agrària de Collserola en tres grups: els que comercialitzen només per mitjà de circuits curts; els que
combinen la venda per mitjà de canals curts amb la venda a supermercats, a cooperatives de
productors que exporten el producte o a distribuïdores; i els que comercialitzen les seves
produccions exclusivament (o de forma gairebé exclusiva) a través d'intermediaris. En aquest
tercer grup es troben els pagesos que conreen només cultius extensius, els quals comercialitzen les
seves produccions principalment a través de les cooperatives agràries de la zona (La Perpetuenca i
la Cooperativa de les Franqueses). El segon grup el composen el projecte d'agricultura social i
vinicultura i el de producció de cítrics. Finalment, el primer grup el constitueixen totes les
iniciatives que es dediquen a la producció d'hortalisses, així com la que es dedica a la producció
d'oli. Totes les iniciatives d'aquest tercer grup treballen de forma simultània amb diferents tipus de
circuits curts de comercialització.
D'entre els diferents tipus de canals curts de comercialització, el més utilitzat pels productors/es de
Collserola és la venda a cooperatives, grups de consum i xarxes de clients. També destaquen la
venda en finca o en punts de venda propis; a restaurants; a petites botigues especialitzades en els
productes ecològics; en mercats a l'aire lliure que funcionen en els municipis de l'àmbit del PN; a
centres educatius que compten amb menjadors escolars ecològics; i a altres pagesos.

8.8 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
A continuació, per mitjà de la Taula 11, es presenten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit de la
distribució i comercialització alimentària a Collserola.
Taula 11. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la distribució i la comercialització.
Circumstàncies NEGATIVES
(factors de risc)

Circumstàncies INTERNES
(depenen més dels projectes)

Circumstàncies EXTERNES
(depenen de factors que els
projectes no controlen)

Circumstàncies POSITIVES
(factors d'èxit)

DEBILITATS

FORTALESES

- manca de visualització i accés al producte local i ecològic.
- manca de presència del producte local en l’estratègia comercial
del petit comerç, restaurants, mercats, etc.
- manca d’identitat collserolina com a limitant pel consum local.
- percepció del que el preu dels aliments ecològics és elevat.
- en mercats municipals, dificultats per la venda directa.
- en restaurants, poc volum i logística complicada.
- en MEE, baix preu del menú i logística complicada.

- producció al Parc Agrari del Baix Llobregat, Vallès, Maresme...
- valor afegit de la producció del PN de Collserola.
- existència de CCC pel producte de Collserola.
- existència de distribuïdores agroecològiques.
- existència de menjadors escolars ecològics.
- el petit comerç local, present i fort en el sector alimentari.
- xarxa de mercats municipals única a Europa.
- xarxes de restaurants compromesos amb l’Agroecologia.
- campanyes de promoció de la gastronomia i el comerç local.

AMENACES

OPORTUNITATS

- grans nodes convencionals de logística alimentària.
- acaparament del mercat per part de la Gran Distribució
Alimentària (supermercats, etc.).
- limitacions normativa higienicosanitària en determinats models
de comercialització (venda sedentària, etc.).

- el petit comerç alimentari necessita diferenciar-se.
- creixent interès pel producte local i ecològic.
- elevat nombre de consumidors: visitants i habitants.
- centres logístics alimentaris en el territori.
- major intercooperació en tota la cadena alimentària.
- consolidació agrobotigues com espais de venda directa.
- consolidació dels mercats de pagès com espais de venda directa.
- restauració i gastronomia com eines per visualitzar el producte local i
ecològic.

Font: elaboració pròpia.

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit de la distribució i la comercialització alimentària a Collserola. Els reptes
als que s'ha considerat prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició
Agroecològica en aquest àmbit es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt.
Per la seva banda, les potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

Manca de presència del producte local als comerços alimentaris.

•

Acaparament del mercat de la comercialització alimentària ecològica per part de la Gran
Distribució Alimentària (supermercats, hipermercats i grans superfícies).

Potencialitats
•

Existència de diversos tipus de circuits curts de comercialització (venda directa,
agrobotigues, restaurants, menjadors escolars, mercats de pagès, grups i cooperatives de
consum, etc.).

•

Hi ha una xarxa important de mercats municipals amb un gran potencial per incorporar
producte local i ecològic.

9. Consum d'aliments

El contingut d'aquest capítol s'ha estructura en tres apartats. En el primer, s'analitza l'abast del
consum alimentari a l'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola (PNSC), i les
tendències actuals en l'àmbit del consum alimentari a Catalunya. En el segon apartat, es descriuen
els elements que caracteritzen els grups i cooperatives de consum ecològic, i s'introdueixen les
dades d'aquest tipus d'iniciatives a l'àmbit d'influència de Collserola. Per últim, en el tercer apartat
es presenten els reptes i les potencialitats per a la transició agreocològica en l'àmbit del consum
alimentari.

9.1 Abast i tendències del consum alimentari
L'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola compta amb un volum de consum
d'aliments molt elevat, ja que als municipis que conformen el PN viuen gairebé 2 milions de
persones, xifra que representa el 25,7% de la població de Catalunya. En aquest sentit, si es té en
compte que l'any 2015 cada català va consumir de mitjana 723 kg-L d'aliments i va realitzar una
despesa en alimentació de 1.766 € 71, és possible concloure que en l'àmbit d'influència de
Collserola la despesa en alimentació ronda els 3.500 M €/any.
Els hàbits de compra i consum dels i les catalanes han variat en els darrers anys. Per una banda, la
gent té cada cop menys temps per cuinar i comprar. Per altra banda, el fet d'estar equipats
digitalment i de tenir connexió online permanent, permet als ciutadans estar sempre ben
informats sobre l'oferta disponible. En aquest context, els consumidors poc a poc van adoptant
més opcions multicanal, tant de compra com de recollida i pagament dels aliments. Alhora,
tendeixen a concentrar les seves compres en el temps, i en 2-3 establiments. El consumidor d’avui
compra sota criteris de conveniència (tant pel que fa als formats de presentació, com al nivell
d’elaboració dels productes); cada cop exigeix més qualitat i és més conscient dels efectes de
l’alimentació en la salut, de manera que busca productes frescos i “reals” (sense sucres, additius,
etc.); i incorpora cada vegada més criteris de sostenibilitat (com els corrents del Slow Food i
“Km.0”)72.
Aquestes tendències queden palesades en l'evolució que ha experimentat en els últims anys el
consum de productes ecològics a Catalunya, el qual segueix augmentant de forma lenta però
progressiva: entre 2009 i 2015 el percentatge de persones que consumeixen aliments ecològics
diàriament va augmentar del 3% al 5,5%; i el percentatge de persones que en consumeixen
almenys un cop a la setmana va passar del 15% al 21%. Així, l'any 2015, mentre que el 52,2% de la
població catalana afirmava haver consumit algun cop un producte ecològic, gairebé un terç de la
població catalana reconeixia que no en consumia, però mostrava una actitud positiva envers a la
possibilitat de fer-ho en el futur.7374
Les persones que més productes ecològics consumeixen són les que tenen entre 35 i 49 anys,
compten amb estudis superiors i tenen feina. A Catalunya, el consum es concentra als entorns
71 Institut Cerdà (2017). Op. Cit.
72 Institut Cerdà (2017). Ibidem.
73 Centre d’Estudis d’Opinió (2010). Baròmetre 2009 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics. Programa de
foment de la producció agroalimentària ecològica 2015. [En línia]: http://bit.ly/2xajjjC
74 Centre d’Estudis d’Opinió (2015). Op. Cit.

urbans de la Província de Barcelona, sobretot als municipis de més de 150.000 habitants 75. Una
altra tendència interessant a assenyalar és que davant d'un producte que no es produeix de forma
ecològica a Catalunya, el 47% dels compradors habituals de productes ecològics prefereixen
comprar producte no ecològic però produït a Catalunya, davant del 43% que prefereixen comprarlo ecològic encara que hagi estat produït en un altre lloc 76. Aquestes dades indiquen que la meitat
dels compradors habituals de productes ecològics valoren tant o més el producte de proximitat
com el producte ecològic.
Pel que fa als motius que duen a les persones a consumir aliments ecològics, destaquen en primer
lloc les raons vinculades amb la salut, seguides de la cerca de qualitat, la voluntat d'evitar la
presència de residus químics en els aliments, la valoració del gust i, per últim, les conviccions
ideològiques. A l'altra cara de la moneda, les persones que no consumeixen aliments ecològics
addueix com a principals motius el preu elevat, la manca de presència d'aquest tipus de productes
en els llocs on solen realitzar les compres, i la idea de que no els necessiten 77.

9.2 Els grups i cooperatives de consum ecològic
Els grups i cooperatives de consumidors/es de productes ecològics tenen per objectiu proveir
d'aliments ecològics els seus membres. Aquest tipus d'iniciatives es basen en l'autoorganització
entre consumidors per tal de comprar productes ecològics de forma col·lectiva, activitat que
desenvolupen per mitjà de la definició participativa de criteris de compra, i l'establiment d'acords
permanents amb els proveïdors.
Una de les principals motivacions d'aquestes iniciatives és establir una relació directa, basada en la
confiança mútua, amb els pagesos/es, ramaders/es i elaboradors/es que proveeixen els grups. Al
mateix temps, l’organització col·lectiva permet beneficiar-se dels avantatges de l’economia
d’escala, en arribar a certs volums de compra que redueixen els costos econòmics i ambientals 78.
L’organització col·lectiva també permet entendre els grups i cooperatives de consum com una eina
de transformació social, ja que constitueixen una pràctica d’economia alternativa, i també un espai
de formació, reflexió i debat crític entorn l’agricultura i l’alimentació. Aquest tipus de projectes
promouen l’apropament de les esferes de la producció i el consum, tant en termes espacials
(relocalització de la producció i el consum ), com en termes socials (resocialització de la producció i
el consum).
Tot i que hi ha diferents models de grups i cooperatives de consum ecològic, els diferents tipus
d'iniciatives tenen en general els següents tret comuns 79:
•

Disposen d’un local (propi o de lloguer) al que acudeixen les persones sòcies per a realitzar
la seva compra.

•
75
76
77
78
79

Carreguen un percentatge al producte per tal de sufragar les despeses de la iniciativa

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Binimelis, R. i Descombes, C.A. (2010). Op. Cit.
Ibidem.

(lloguer del local, etc.). De vegades, també s’estableix una quota mensual o fixa en fer
l’ingrés a la cooperativa.
•

Els membres del grup realitzen la compra de forma setmanal, bé en el moment de recollir
la comanda de la setmana anterior, o bé per internet o via telefònica.

•

Es proveeixen d'hortalisses per mitjà del sistema de cistelles setmanals. En molts casos,
també s'adquireixen periòdicament altres productes frescs, com ara fruita, làctics, etc.; i
una part significativa dels projectes compten també amb productes secs en estoc.

D'acord amb les dades disponibles, al conjunt de Catalunya funcionen actualment uns 160 grups i
cooperatives de consum ecològic, que involucren a unes 9.300 persones, i impliquen la distribució
d'unes 3.100 cistelles setmanals80.
A partir de mitjans dels anys 1990, el nombre de grups, cooperatives i persones implicades va
créixer de forma exponencial arreu del territori català. Tanmateix, en els últims anys s'està
produint una disminució tant del nombre de grups com d'unitats familiars. Així mateix, mentre que
s'han reduït molt les llistes d'espera de persones interessades en formar part dels grups, es manté
en canvi un volum important de persones que es donen de baixa després d'un temps d'haver
format part dels grups81. Tot plegat indica que el model més estès de grup de consum ecològic
(treball 100% voluntari i autogestionat, poques unitats familiars, etc.) es troba en crisi. D'entre els
motius que explicarien aquesta situació, destaquen els següents 82:
•

la dificultat que tenen les persones membres d’assumir, econòmicament, el preu de les
cistelles;

•

la implicació i dedicació personal per part de les persones membres que requereixen els
grups de consum;

•

el fet que hagi augmentat l'accessibilitat dels productes ecològics, els quals actualment es
poden adquirir per diversos canals, com ara les grans superfícies.

En aquest context, i per tal de donar resposta a la situació d'estancament o de crisi dels grups i
cooperatives de consum, diverses veus de l'àmbit del consum cooperatiu aposten per augmentar
l’escala d'aquest tipus d'iniciatives, i avançar cap a la seva professionalització. En aquest sentit, es
prenen com a models interessants a tenir en compte les cooperatives de consum amb botiga com
ara La Magrana Vallesana83, Landare84 o els supermercats cooperatius com ara el Park Slope Food85
de Brooklyn.

9.2.1 Els grups i cooperatives de consum ecològic a l'àmbit de Collserola
Als municipis que conformen el Parc Natural de la Serra de Collserola funcionen actualment uns 80
80 Fernàndez, A. i Miró, I. (2016). L’Economia Social i Solidària a Barcelona. Barcelona: La Ciutat invisible i Ajuntament
de Barcelona. [En línia]: http://bit.ly/2zKSOT1
81 Flores, G., Homs, P. i Martín, A. (2017). El canvi d'escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme
agroecològic? Santa Coloma de Queralt: L’Aresta [En línia]: http://bit.ly/2yqLdqF
82 Ibidem.
83 https://www.lamagranavallesana.cat/
84 http://landare.org/
85 https://www.foodcoop.com/

grups i cooperatives de consum ecològic. D'aquests, la gran majoria (concretament uns 60 dels 80)
estan ubicats a la ciutat de Barcelona. Tanmateix, si es té en compte només el territori que ha estat
considerat com l'àmbit d'influència de Collserola, territori que pel que fa a Barcelona es
circumscriu als barris de muntanya de la ciutat 86, el nombre de grups i cooperatives de consum es
queda en 24. Al Mapa 7 es presenta la distribució geogràfica d'aquests 24 grups i cooperatives als
municipis del Parc Natural.
Mapa 7. Distribució geogràfica del grups i cooperatives de consum ecològic a l'àmbit
d'influència de Collserola.

Font: elaboració pròpia. Les dades de Barcelona s'han extret de Espelt, R. (2017) 87.

Com s'observa al Mapa 7, en tots els municipis del Parc Natural excepte a El Papiol hi ha presència
de grups i cooperatives de consum. Una tercera part de les iniciatives es troben als barris de
muntanya de Barcelona. La distribució dels 8 grups i cooperatives que hi ha en aquests barris es
presenta per mitjà de la Taula 12.
Taula 12: grups i cooperatives de consum als barris de muntanya de Barcelona.
Barri

Grup / cooperativa

Pedralbes

---

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Can Pujades

Sarrià

Germinal Sarrià

86 S'ha considerat que els barris de muntanya de Barcelona són Pedralbes, Vallvidrera-El Tibidabo-Les Planes, Sarrià,
Sant Gervasi i La Bonanova, Vallcarca i els Penitents, Montbau, Sant Genís del Agudells, Horta, Canyelles, Les
Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona.
87 Espelt, R. (2017). Consum autogestionat en l'era de la Societat en Xarxa. El paper de les TIC en el consum
cooperatiu de productes agroalimentaris. [En línia]: http://www.cooperatives.barcelona/recursos/mapa/

La Col i la Nata
Vallcarca i els Penitents

Valldures

Sant Gervasi i la Bonanova

---

Sant Genís dels Agudells

El senglar groc

Montbau

---

Horta

Ridorta

Canyelles

El Llevat

Les Roquetes

Les Vinyes de Can Roquetes

Torre Baró

---

Ciutat Meridiana

---

Vallbona

---

Font: elaboració pròpia a partir d'Espelt, R. (2017) 88.

Tenint en compte que s'estima que els grups i cooperatives de consum ecològic estan composats
de mitjana per 19,3 unitats familiars i unes 58 persones 89, és possible afirmar que, als municipis del
PN, aquest tipus d'iniciatives involucren aproximadament a 1.350 unitats familiars, i a unes 4.060
persones. Tot i que es tracta d'una aproximació, aquestes xifres revelen que en l'àmbit d'influència
del Parc Natural hi ha una massa crítica important de persones interessades, sensibles, o almenys
properes, a les propostes de l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària. En les properes fases del
projecte de «Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola» caldrà tenir molt en compte
aquestes persones i tractar de mobilitzar-les per a que s'impliquin en el procés participatiu i la
implementació del Pla d'Acció.

88 Ibidem.
89 Fernàndez, A. i Miró, I. (2016). Op. Cit.

9.3 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
A continuació, per mitjà de la Taula 13, es presenten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit del
consum alimentari a Collserola.
Taula 13. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit del consum d’aliments.
Circumstàncies NEGATIVES
(factors de risc)

Circumstàncies POSITIVES
(factors d'èxit)

DEBILITATS

FORTALESES

- Percepció de que el preu dels productes ecològics és elevat.
- Accessibilitat limitada als productes ecològics i de proximitat.

- Existència de grups i cooperatives de consum ecològic a pràcticament
tots els municipis del Parc Natural.

AMENACES

OPORTUNITATS

- Cada cop s'inverteix menys temps en comprar i cuinar.
- Priorització dels criteris de conveniència pel que fa als formats i
al nivell d’elaboració dels productes.
- Pèrdua de cultura alimentària.
- Crisi del model més estès de grup de consum eco.
- Convencionalització del consum de productes eco.

- Volum de consum d'aliments molt elevat.
- Ciutadania ben informada sobre l'oferta disponible.
- Cada cop més adopció d'opcions multicanal de compra, recollida i
pagament dels aliments.
- Exigència de cada cop més qualitat.
- Augment de la consciència sobre els efectes de l’alimentació en la
salut.
- Augment del consum de productes ecològics.
- Augment del consum de productes de proximitat.
- Possibilitat d'escalar el consum cooperatiu d'aliments ecològics i de
proximitat.

Circumstàncies INTERNES
(depenen més dels projectes)

Circumstàncies EXTERNES
(depenen de factors que els
projectes no controlen)

Font: elaboració pròpia.

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit del consum alimentari a Collserola. Els reptes als que s'ha considerat
prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició Agroecològica en aquest àmbit
es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt. Per la seva banda, les
potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

Accessibilitat limitada als productes locals i ecològics.

•

Pèrdua de cultura alimentària per part de bona part de la ciutadania.

Potencialitats
•

Augment del consum de productes ecològics i de proximitat.

•

Possibilitat d'escalar el consum cooperatiu d'aliments ecològics i de proximitat.

10. Producció agrària d'autoconsum

La producció agrària d'autoconsum ha estat històricament la base alimentària de la població
mundial i un dels pilars necessaris pel desenvolupament envers la Sobirania Alimentària de països i
regions. En aquest apartat s'analitza la seva evolució en l'àmbit d'influència del PNSC (és a dir, en
els 9 municipis que conformen el parc), la situació actual i quin paper juguen en la promoció de la
Transició Agroecològica d'aquest territori.
En el present informe es considera la producció agrària d'autoconsum aquell tipus de producció
que va orientada principalment per l'autoconsum, i que ocasionalment pot anar destinada a la
venda però com a complement puntual de la renda a través de circuits informals i no com activitat
professional. Es definiran aquestes iniciatives com a “horts” donat que generalment el conreu de
verdures i hortalisses és la forma dominant d’agricultura urbana en aquest territori 90.
Per tal de facilitar l'anàlisi es distingeixen 3 tipus de produccions per l'autoconsum: els horts en
precari, els horts municipals, i els horts comunitaris, que seran analitzats en els propers apartats de
forma específica. Aquesta classificació correspon a la que es realitza en l'estudi Agricultura
metropolitana. Agricultura urbana i periurbana a l’àmbit metropolità de Barcelona: beneficis
econòmics, socials i ambientals redactat per l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (en endavant IERMB) per encàrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant,
AMB)91. S'han exclòs d'aquest capítol els horts escolars ecològics, els horts- jardí privats i els horts
socials, tot i ser espais de producció agrària per l'autoconsum.
El contingut d'aquest capítol s'ha estructurat en cinc apartats. En el primer s'analitzen els horts en
precari; en el segon els horts municipals; i en el tercer els horts comunitaris. En el quart apartat es
presenten algunes conclusions i reflexions generals sobre la producció d'autoconsum. Per últim, en
el cinquè apartat es presenten els reptes i les potencialitats per a la Transició Agroecològica en
l'àmbit de la producció d'autoconsum.

10.1 Horts en precari
En l'estudi realitzat per l'IERMB 92, es defineixen els horts en precari com aquells terrenys de
dimensions reduïdes, dedicades a l’autoconsum familiar, que apareixen espontàniament i de forma
presumptament il·legal a prop de nuclis com a resposta a una necessitat social d’alguns grups a
desenvolupar una activitat de lleure i a autoabastir-se de fruites i verdures i en alguns casos cria
d'animals de petita mida (gallines, conills, etc.).
Aquests horts solen ocupar aquells espais intersticials que no tenen una funció aparent i que no
son reclamats per ningú. Pot ser que aquests horts hagin estat ocupats o que existeixin contractes
verbals o escrits amb la propietat de la terra, ja sigui pública o privada. També pot tractar-se
d'espais gestionats històricament per una comunitat de regants. Normalment els trobem prop de
les lleres dels rius o d'infraestructures ferroviàries i viàries 93.
90 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) (2016). Agricultura metropolitana. Agricultura
urbana i periurbana a l’àmbit metropolità de Barcelona: beneficis econòmics, socials i ambientals. [En línia]
http://bit.ly/2A76SSo
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 A l'AMB la majoria dels horts es localitzen en terrenys classificats com a ‘Agrícola’ (37,2%), bona part d’ells ubicats
al Parc Agrari del Baix Llobregat, seguits dels que es localitzen en terrenys qualificats com a Parcs i jardins urbans i

En relació al perfil dels hortolans, la majoria de persones que conreen aquests horts són homes de
més de 60 anys de classe obrera, persones migrades provinents d’Andalusia, Extremadura i Múrcia.
Segons dades del 2002, la producció en aquest tipus d'horts no sol ser ecològica94, tot i fer un gran
ús d'adobs orgànics, s'empren abundants adobs químics i fitosanitaris. Les motivacions d'aquests
hortolans són principalment el lleure i estar en contacte amb la natura, l'ajuda a l'economia
familiar i la millor qualitat dels productes obtinguts95.
Utilitzen materials reciclats en les seves parcel·les, tant per fer les tanques que delimiten l'espai
com per construir petites casetes de tros, emmagatzemar aigua, etc. Aquest ha estat un dels
factors més criticat per part de les administracions públiques i una part de la població i que ha
portat ha eliminar aquestes zones d'horta en alguns casos. El fet de posar tanques ha donat peu a
definir aquestes iniciatives com a purament individuals, i si bé això és així, caldria realitzar un
estudi més exhaustiu per determinar quina proporció de parcel·les son compartides i quantes son
freqüentades per tota la família de la persona que realitza el conreu el dia a dia.
Tot i no disposar de dades actuals, és probable que aquestes continuïn sent les tendències generals
però també sembla que estan apareixent nous col·lectius, més joves, que reivindiquen i demanden
aquests espais i que introdueixen canvis en les pràctiques agrícoles tradicionals.
En aquest mateix estudi realitzat per l'IERMB, es realitza una interessant revisió històrica de
l'aparició dels horts informals que procedim a resumir per aquest Informe. Així doncs, si mirem
enrere, la proliferació més intensa dels horts informals o en precari en els espais periurbans de
l'àrea metropolitana de Barcelona i d'altres àrees metropolitanes espanyoles, va tenir lloc durant la
dècada dels anys vuitanta, en un context d'incipient democràcia, forta crisis econòmica i renovació
urbana96. Aquests horts, que van anar apareixent de forma espontània en les zones de domini
públic al costat de lleres de rius i rieres i de sòl agrícola, eren conreats majoritàriament per homes
aturats i pensionistes arribats unes dècades abans procedents de l'èxode rural, d'edat avançada,
amb pocs recursos econòmics i nivells formatius baixos, i que vivien sovint en barriades d’altes
densitats urbanes amb dèficits urbanístics i de serveis municipals. Aquesta activitat, que els
apropava al seu passat rural, els permetia passar temps a l'aire lliure, diversificar la seva dieta,
conrear hortalisses típiques de seu lloc d'origen i completar el seu consum de verdures i hortalisses
en un període de crisi econòmica.
Cap a mitjans dels anys vuitanta hi havia horts informals pràcticament a la totalitat dels municipis
de l'actual primera corona metropolitana. L'any 1983 97, la Corporació Metropolitana de Barcelona,
l'antecedent de l'AMB, veient la importància del fenomen dels horts informals en l’àmbit

94
95
96
97

periurbans (12,4%). En conjunt, un 20% dels horts en precari estan ubicats en terrenys qualificats com a Sistema
hidrogràfic, hidrològic, llera i valls i rieres, i com a Sistema viari, ferroviari, aeroportuari i serveis tècnics. Una altra
categoria representada és la de sòl d’equipaments, que representa el 8,8%, i la de sòl urbà, que suposa un 9% dels
terrenys ocupats per horts en precari.
Domene et al. (2002) Estudi sobre els horts familiars i marginals al municipi de Terrassa. Centre d’Estudis
Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona. Inèdit.
Ibidem.
Casadevante i Moran (2015). Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Libros en
Acción.
Camós et al. (1983). Els Horts familiars a l’àmbit territorial de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona.
Barcelona.

metropolità realitzà un estudi per determinar-ne l’extensió i les característiques, tant urbanístiques
i físiques, com sociològiques i legals.
En aquest estudi s’identifiquen un total de 8.052 horts familiars -així els anomenen en l'estudi- que
ocupen una extensió total de 206,10 hectàrees, en terres, la majoria d’elles, de titularitat pública
(53,1%). En aquest mateix estudi es reconeix la funció social d’aquest tipus d’horts, però també es
fan palès una sèrie de deficiències com l’impacte paisatgístic, els problemes sanitaris degut a l’ús
d’aigües residuals no depurades i d’acumulació de materials de rebuig, i el perill de l’assentament
d’urbanitzacions il·legals i barraquisme. Tot i això, es reconeix que molts d’aquest desajustos no
són derivats de l’activitat en sí, sinó de la manca de planificació i en comptes d’eliminar-los, s'opta
per fer una proposta de regulació, de reserves del sòl i d’infraestructures necessàries per a
canalitzar d’una forma ordenada aquesta activitat social.
Aquestes polítiques de regularització dels horts informals a gran escala no es van acabar
d'implementar i s'han anat eliminant per donar lloc a construcció de noves infraestructures i a
nous processos d'expansió urbana i de regeneració urbanística.
A continuació (Taula 14) es presenta una taula en què es compara la superfície d'horts en precari
entre l'any 2009 i el 2015, primer als municipis del PNSC, després al global del Parc Agrari del Baix
Llobregat i al global de municipis de l'AMB amb una estimació del nombre de persones usuàries i la
mida mitjana de les parcel·les.

Taula 14. Evolució de la superfície (ha), nombre de persones usuàries i mida mitjana dels horts
en precari entre els anys 2009 i 2015 en l'àmbit de l'AMB
2009 (ha)

2015 (ha)

Variació 2009-2015

Sant Feliu de Llobregat

33,94

38,90

+14,6%

Montcada i Reixac

33,54

26,26

-21,7%

Cerdanyola del Vallès

14,53

13,38

-7,9%

Molins de Rei

10,77

9,23

-14,3%

Esplugues de Llobregat

6,74

6,79

+0,7%

Sant Cugat del Vallès

4,45

3,87

-12,9%

El Papiol

3,31

4,12

+24,3%

Barcelona

1,72

3,39

+97,2%

Sant Just Desvern

0,13

0,06

-54,9%

Superfície total municipis del PNSC

109,13 ha

105,9 ha

-2,96%

Superfície total dins el Parc Agrari del
Baix Llobregat

149,276 ha

188,752 ha

+26,40%

Dades TOTALS AMB

Superfície total AMB

224,039 ha

251,417 ha

+12,20%

Persones usuàries

8.964

10.056

+12,20%

Mida mitjana de la parcel·la98

250 m2

250 m2

0,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de IERMB (2016).

A la Taula 14 s'observa que entre 2009 i 2015 va haver un augment global considerable tant de la
superfície que ocupen com del número de persones que conreen horts en precari a l'AMB
(augment de 27,37 ha i de 1.092 persones.) L'augment d'aquesta activitat pot haver-se donat per
varis motius. D'una banda, la coincidència amb la crisi econòmica, que en altres indrets i com s'ha
vist en altres èpoques han suposat un revulsiu per l'activació de les iniciatives populars
d'agricultura urbana. L'altra causa podria estar relacionada amb la possibilitat de que alguns
propietaris de terrenys agrícoles vegin en aquesta activitat una oportunitat per obtenir unes
rendes, donant resposta a l'interès d'alguns grups de població per trobar terres per conrear. Per
últim, es probable que el ventall de ciutadans atret per aquest tipus d'activitat s'hagi diversificat i
estigui provocant un augment de la demanda. En valors absoluts, els municipis amb una major
superfície d'horts en precari a l'AMB l'any 2015 eren: Sant Feliu de Llobregat (38,9 ha), Montcada i
Reixac (26,3 ha) i Gavà (25,1 ha)99.
Al Parc Agrari hi trobem l'any 2015 la major part d'horts en precari, un 75% del total de l'AMB. En
relació als municipis del PNSC, s'observa un gran increment al municipi de Barcelona (97,2%),
seguit per un 24,3% al Papiol, 14,6% a Sant Feliu del Llobregat -molt significatiu a nivell
d'hectàrees. D'altra banda, els municipis on més ha disminuït la superfície és a Molins de Rei (14,3%), Montcada i Reixac (-21,7%) i Sant Cugat del Vallès (-12,9%).

10.2 Horts municipals
En l'estudi realitzat per l'IERMB 100 es defineixen els horts municipals com aquells ubicats en
terrenys en zona urbana o zones suburbanes, promoguts per les administracions locals amb
l’objectiu de fomentar el valor social i ambiental d’aquest tipus d’activitat. Estan destinats al conreu
de verdures i hortalisses amb finalitats d’autoconsum, i van adreçades a determinats grups socials
(gent gran, associacions, persones amb risc d’exclusió social, etc.). La cessió dels terrenys per
practicar aquesta activitat està completament regulada i subjecte a unes bases que depenen de
cada administració promotora. En aquest tipus d’horts hi ha diversos models de gestió, des de
parcel·les de gestió individual fins a zones de gestió comunitària mitjançant associacions o entitats,
o grups de veïns.
La implantació dels horts municipals ha anat acompanyada de l'establiment d'una normativa molt
estricta d'ús d'aquestes zones, normalment en forma de reglament, que deixa poc lloc a
l'espontaneïtat o a la creació d'espais pels propis usuaris. D'aquesta manera, es controla la mida i
forma de les parcel·les, es prohibeix la plantació d'arbrat o la cura de qualsevol tipus de bestiar, així
98 La mida de les zones d'horts més freqüent està per sota dels 250 m2, seguides de les que estan entre els 250 i els
500 m2 .
99 IERMB (2016). Op. Cit.
100 Ibidem

com la construcció de qualsevol tipus de barraca o tanca individual, es restringeix al conreu de
verdures i hortalisses, es prohibeix la comercialització dels productes obtinguts, es proveeix d'aigua
de reg i generalment es fa pagar una quota. Algunes zones de promoció municipal especifiquen en
els seus reglaments que la producció ha de ser ecològica101.
Dins d'algunes de les zones destinades a horts municipals, es destina un nombre determinat de
parcel·les a horts socials; és a dir, a persones o famílies en risc d'exclusió social i/o en situació de
pobresa alimentària. Aquestes parcel·les estan exemptes de quota i generalment és el
departament de serveis socials de l'Ajuntament pertinent qui s'encarrega de l'assignació de les
mateixes. Aquest seria el cas, per exemple, del Turó de Can Matas a Sant Cugat del Vallès, on es
reserven 4 parcel·les dels horts municipals per aquest fi. També existeixen horts socials que estan
separats dels horts municipals i que són dinamitzats per una entitat o empresa subcontractada per
l'Ajuntament.102
Casadevante i Morán103 creuen que l'aparició dels horts municipals coincideix amb un procés de
renovació tant del sistema polític, amb la consolidació de la democràcia, com del sistema
productiu, amb la terciarització de l'economia i la reconversió industrial.
Les primeres polítiques públiques d'agricultura urbana, en forma d'horts de lleure de promoció
municipal, apareixen per regenerar espais urbans degradats. En un primer moment son impulsades
pel moviment veïnals i poc a poc van sent incorporades als ajuntaments democràtics mitjançant la
incorporació de criteris socials i ambientals en les seves polítiques.
La primera experiència de regularització d'un hort urbà de promoció municipal a l'àrea
metropolitana es dóna al municipi de Barcelona a l'any 1986 a L'Hort de l'Avi. L'Ajuntament de
Sant Just Desvern va ser pioner entre els municipis de la resta de l'AMB, creant l'any 1995 una zona
d'horts municipals coneguda com a 'Can Cardona'.
La meitat de les zones d’horts posades en funcionament a l’AMB abans de l’any 2010 estaven al
municipi de Barcelona. A partir de l’any 2010 es detecta un augment en el ritme d’implantació de
noves zones d’horts municipals al conjunt de l’àrea metropolitana.
Taula 15. Evolució del nombre de zones d'horts municipals i comunitaris entre els anys 2009 i
2015 als municipis del PNSC
Nombre zones d'horts

2009

2015

Variació 2009-2015

Horts municipals

15

31

+51,6%

Horts comunitaris

8

17

-52,9%

Font: Elaboració pròpia a partir de IERMB (2016).
101 Aquestes zones representen un 71% de la superfície total d'horts municipals. Podeu trobar més informació sobre
les iniciatives d'agricultura social a ASAC (2015). Ja volem el pa sencer. Respostes a la pobresa alimentària en clau
de Sobirania Alimentària. [En línia] http://bit.ly/2lVUlg6
102 És el cas de Sant Cugat del Vallès on L'Ortiga SCCL dinamitza els horts de Can Possible i de Sant Feliu de Llobregat
on Tarpuna SCCL gestiona un projecte d'agricultura social. Per a més informació sobre els projectes d'horts socials i
aquestes experiències consultar Arran de Terra (2017). Guia per al desenvolupament de projectes d'horts socials
ecològics. Diputació de Barcelona. [En línia] http://bit.ly/2CS116q
103 Casadevante i Morán (2015). Op. Cit.

10.3 Horts comunitaris
En l'estudi realitzat per l'IERMB 104 es defineixen els horts comunitaris com aquells petits terrenys
ubicats normalment en zona urbana destinats a la producció hortícola amb finalitats d’autoconsum
i que provenen d’iniciatives reivindicatives i d’ocupació de determinats grups socials. Aquests són
espais autogestionats, normalment ubicats en espais buits (públics o privats), que es troben dins la
ciutat (per exemple solars abandonats). Generalment, aquests horts apareixen arran de processos
d’ocupació, tot i que alguns han arribat a acords amb els propietaris dels espais o solars, i
conseqüentment es caracteritzen per centrar-se en la creació de llaços comunitaris i en el
desenvolupament local mitjançant activitats de formació i autoocupació. En els horts comunitaris
d’autogestió no hi solen haver normes tan estrictes a l’hora de limitar un tipus de conreu o un
altre, però tots estan basats en criteris d’Agroecologia i els col·lectius implicats han decidit prohibir
l’ús de substàncies químiques.
Va ser en els primers anys del s. XXI quan van començar a aparèixer experiències aïllades d'horts
urbans comunitaris impulsades per associacions de veïns, col·lectius alternatius, comunitats
educatives i grups ecologistes, que ocupaven espais abandonats o infrautilitzats de la ciutat.
Aquestes primeres experiències són el resultat de la confluència de quatre elements: el creixement
del moviment ecologista; la reactualització del moviment pagès i la definició d'un procés de
transició social agroecològica lligat a la noció de Sobirania Alimentària; la creixement desafecció
cap al sistema agroalimentari dominant, industrial i globalitzat; i la consolidació de nous
moviments socials urbans que sorgeixen en la dècada dels noranta i que expressen un canvi
generacional a l'hora de fer política (Casadevante i Moran, 2015).
A l'àmbit d'influència de Collserola, les primeres experiències van ser L'hortet del Forat de la
Vergonya, que va néixer l'any 2000 al barri de La Ribera de Barcelona; els Horts Comunitaris de
Can Masdeu (2002, Canyelles, Barcelona); l'Hortet de la UAB (2002, Cerdanyola del Vallès); i Akí me
planto (2004,districte de Sant Andreu, Barcelona). Tots 4 segueixen existint i son de gestió
comunitària, autogestionada, fan cultiu ecològic, alguns segueixen ocupats i d'altres no.
La proliferació més intensa dels horts comunitaris autogestionats es va donar en la primera dècada
del s. XXI i va coincidir amb el sorgiment i l'auge a Catalunya del moviment social per l'Agroecologia
i la Sobirania Alimentària. Més tard, fenòmens com ara l'esclat de la bombolla immobiliària, el
començament de la crisi econòmica i el moviment del 15M van donar un nou impuls a aquestes
iniciatives, cada cop més plurals, més inclusives i amb un recolzament veïnal més gran.
El reconeixement implícit de les potencialitats dels horts comunitaris a mitjans del 2013 per part
de l'Ajuntament de Barcelona va donar lloc a la posada en marxa del programa municipal Pla de
Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla Buits). L'objectiu del pla és dinamitzar terrenys
en desús de la ciutat de Barcelona mitjançant la cessió dels mateixos a través activitats d’interès
públic de caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre,
afavorint la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Moltes
d'aquestes experiències són horts comunitaris.
104 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) (2016). Op. Cit.

A la Taula 15 es pot apreciar el creixement dels horts comunitaris, que han passat de 8 a 18 zones, i
d'una superfície de 0,784 ha a 1,534 ha, entre els anys 2009 i 2015. Aquestes experiències estan
actualment concentrades al municipi de Barcelona, excepte l'Hortet de l'Autònoma i l'hort de
l'Associació Increïble Comestible, ambdues al municipi de Cerdanyola del Vallès, i l'hort comunitari
de Mirasol, a Sant Cugat del Vallès (IERMB, 2016).
Per últim, malgrat que els horts comunitaris són la categoria que menys superfície i menys
població relacionada tenen, la seva voluntat de transformació social els hi confereix una funció
social difícil de quantificar. Constitueixen iniciatives amb voluntat pedagògica i de transformació
social, de creació de debat, de demostració, d'introducció de valors agroecològics, i que poden
provocar sinergies socioambientals. Des d'aquest punt de vista, la seva potencialitat seria la gent
que entra en contacte amb ells, des del món associatiu, acadèmic, polític..., més que la gent que
s'hi dedica105.

10.4 Situació actual de la producció agrària d'autoconsum
Al Mapa 8 es poden observar el nombre de parcel·les totals d'horts en precari, horts municipals,
horts comunitaris i horts socials per municipi.
Mapa 8. Distribució geogràfica i nombre de parcel·les de producció agrària d'autoconsum per
categories i municipis del PNSC (2015).

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona (IERMB, 2016), Arran de Terra (2017) i recerca pròpia.

Tot i que no s'han explicat anteriorment s'han identificat els horts socials al mapa per enriquir
l'anàlisi. Els horts en precari son clarament els més abundants en tots els municipis, menys en el
cas de Barcelona, probablement per la manca de disponibilitat d'espais lliures d'altres activitats.
105 Ibidem.

Trobem horts municipals en quasi tots els municipis, excepte a Sant Feliu de Llobregat i Molins de
Rei, on sembla que estan en projecte. Existeixen horts socials i horts comunitaris només en alguns
dels municipis. Destaca especialment l'elevat nombre d'horts comunitaris 106, alguns d'ells amb més
de 10 anys d'història, al municipi de Barcelona.
La divisió entre horts en precari, municipals i comunitaris pot no ser del tot clara en alguns casos ja
que existeixen formes intermitges o que es solapen, per exemple els horts comunitaris inclosos en
el Pla Buits, que son municipals perquè estan impulsats per l'Ajuntament de Barcelona i
comunitaris perquè la gestió està en mans d'entitats i col·lectius dels barris. A més, els projectes no
son estàtics i al llarg dels anys pot canviar la seva situació i passar d'un tipus a un altre. Aquest
dinamisme mostra que l’agricultura urbana i periurbana opera a diferents escales, de forma
individual o comunitària, i dins o fora dels mecanismes de mercat tradicional 107.
En aquest capítol no s'han utilitzat els termes “hort recreatiu” o “d'oci” en tant que es considera
que menystenen la finalitat principal dels horts, que és la producció d'aliments i velen la seva
importància en el sistema alimentari i sobretot la seva funció en l'assoliment de la Sobirania
Alimentària. L'horta de producció d'autoconsum representa un apoderament de la població, que
pot ser més o menys conscient, a l'hora d'exercir i/o reivindicar el dret a produir-se els seus
aliments i prendre un rol actiu i responsable en la seva alimentació. Des de la perspectiva de
l'Agroecologia, per tant, es considera que cal posar al centre la funció alimentària dels horts en
precari, municipals i comunitaris i la seva funció d'apoderament social i presa de poder individual i
comunitari dins el sistema alimentari.
És important remarcar que en alguns casos la producció per unitat de superfície en els horts en
precari és més elevada que en les hortes de producció professional 108: el fet d'aprofitar cada racó,
la utilització de tècniques manuals, menor incidència de plagues i malalties, la major dedicació, la
producció al marge de les exigències estètiques i temporals del mercat, l'elevat grau de diversitat
cultivada, la possibilitat d'encavalcar rotacions en un mateix espai, l'aprofitament dels excedents
mitjançant tècniques de conservació, etc... pot fer que en alguns casos s'assoleixi un major
rendiment per hectàrea que en l'agricultura professional.
A més, els horts d'autoconsum constitueixen grans reservoris de biodiversitat. S'hi conreen plantes
alimentàries, culinàries, medicinals i ornamentals, i sovint utilitzen varietats locals. L'horta
d'autoconsum ha estat tradicionalment l'espai de conservació i multiplicació de varietats que han
perdurat al llarg dels anys, mentre que la conservació de varietats en les finques productives està
més lligada a la productivitat o rendibilitat del cultiu, al temps de vida del projecte econòmic o a
les demandes del mercat. En general, trobem doncs, horts molt intensius, amb una gran varietat
d’espècies conreades i d’una elevada productivitat. A la Taula 16 es mostren les dades de
superfície, persones implicades i producció dels horts d'autoconsum.

106 En el mapa s'indica el nombre de zones d'horts comunitaris donat que la majoria no estan dividits en parcel·les. El
nombre de persones que participen en aquests horts en general és variable i difícil de quantificar.
107 Ibidem.
108 Trobareu una taula Comparativa del rendiment de l'horta en precari amb l'horta professional, per productes a
IERMB (2016). Op. Cit.

Taula 16. Superfície, unitats familiars implicades i producció dels diferents tipus d'horts
d'autoconsum als municipis del PNSC (2015)109.
Superfície (ha)

Nombre d'horts o
d'unitats familiars110

Producció111 (tones)

Horts en precari

105,9

4.225

2.118

Horts municipals

4,29

461

85,8

Horts comunitaris

-

21

-

Horts socials112

0,49

33

4,9

TOTAL

110,68

4.740

2.209

Font: Elaboració a partir de l'IERMB (2016) i recerca pròpia.

Observant les dades presentades a la Taula 16 es pot apreciar la gran rellevància de la producció
agrària d'autoconsum en termes de població implicada -prop de 5.000 unitats familiars-, superfície
-110 hectàrees- i producció -2.210 tones d'aliments cada any- . No es disposa de les dades totals de
la producció agrària professional per a tots els municipis del parc -només s'han analitzat en el
present estudi les dades de producció dins els límits del PNSC- per tal de poder fer una
comparativa, però a nivell de tota l'AMB, la suma de la producció dels horts en precari i els horts
municipals representava un 15,8% de la producció agrària total l'any 2015 113. És una proporció
considerable tenint en compte que l'AMB inclou una zona de producció periurbana tan important
com el Parc Agrari del Baix Llobregat.
Més enllà dels aspectes quantificables, a més d'abastir la població d'aliments, la producció agrària
d'autoconsum també aporta una sèrie de serveis de gran valor. A la Taula 17 es detallen els serveis
ecosistèmics associats a l'agricultura urbana a l'àrea de Barcelona, dividits en serveis de provisió,
de regulació i culturals.

109 En aquesta taula no han estat inclosos els horts al jardí donat que no existeixen dades per a tots els municipis i en
alguns d'ells les dades disponibles inclouen els horts en precari tot i que l'any 2001 al conjunt de l'AMB hi havia un
total de 17.581 llars (un 1,6% del total de llars) que tenien un hort a l'habitatge o a prop. IERMB (2016). Op. Cit.
110 Per als horts en precari s'ha calculat dividint la superfície total per la mida mitjana de parcel·la (250m2). Per als
horts municipals s'han sumat el nombre de parcel·les en cada zona d'hort per municipi. Pels horts comunitaris no
es tenen dades del nombre de persones que hi participen per tant s'ha posat el nombre d'espais d'horts
comunitaris i pels horts socials s'han sumat el nombre de parcel·les en cada zona d'horts socials.
111 Per al càlcul de la producció dels horts en precari i municipals s'han estimat un rendiment de 20tones/ha, pels
horts comunitaris 1tona/ha a partir de Domene et al (2002). Per als horts socials s'ha utilitzat el rendiment dels
horts municipals dividit per la meitat degut a les dificultats afegides a l'hora de treballar amb col·lectius en situació
de vulnerabilitat: 10 tones/ha.
112 S'han inclòs horts socials que es troben en terrenys separats dels horts municipals i que no han estat
comptabilitzats com a horts municipals ni com a horts comunitaris.
113 Càlcul realitzat a partir de les dades presentades a IERMB (2016). La producció agrària professional al 2015 a l'AMB
va ser de 29.400 tones, mentre que la dels horts en precari i la dels horts municipals sumava 5.500 tones.

Taula 17. Serveis ecosistèmics proveïts per l'agricultura urbana a Barcelona
Tipus de servei
Serveis de provisió

Serveis
Provisió d’aliments
Provisió d’aliments de qualitat

Purificació de l’aire
Serveis de regulació Regulació climàtica local
Regulació climàtica global

Serveis culturals

Cohesió social i integració
Creació i rehabilitació d’espais
Labor política
Biofílica (satisfacció de criar i veure créixer
plantes)
Manteniment del llegat cultural
Informació estètica

Recursos medicinals /plantes aromàtiques
Manteniment de la fertilitat del sòl
Pol·linització
Refugi de biodiversitat
Experiències naturals i espirituals
Relaxació, reducció de l’estrès
Distracció i oci
Exercici i entrenament físic
Aprenentatge i educació en valors ambientals i
socials

Font: Camps-Calvet M., et al. (2016).

L'agricultura urbana en general, inclosa la producció agrària d'autoconsum, també presenta
diversos beneficis des del punt de vista econòmic, com ara la disminució dels costos de
manteniment d’alguns terrenys públics, l'augment de les oportunitats d'ocupació locals i la
generació d'ingressos, la capitalització dels recursos infrautilitzats (ex. teulades, vores de
carreteres, parcel·les vacants, etc.), entre d'altres 114. A nivell més global, s’ha reconegut el seu
paper per reduir la petjada ecològica associada a l’agricultura, augmentar la seguretat alimentària
urbana i millorar la Sobirania Alimentària per tendir cap a ciutats més sostenibles i més resilients
contra el canvi climàtic115.
En relació a les perspectives presents i futures la visió que s'extreu dels actors que s'han entrevistat
per aquesta diagnosi és que la producció agrària d'autoconsum té, en general, un gran valor social,
productiu i ecosistèmic i que per tant cal conservar-la i fins i tot potenciar-la. Però, en concret,
existeixen diferents visions de com gestionar per exemple els espais d'horts en precari, com
“municipalitzar-los” i si han d'estar dins el parc o no.
Alguns actors consideren que els horts en precari “acumulen molts residus i han d'estar regulats
des dels ajuntaments. Les lleres i barrancs, que actualment ocupen, s'han de recuperar pel propi
sistema natural, els horts han de ser fora del parc” (S3). Aquesta visió representa el clàssic conflicte
entre espai natural i producció agrària, comú als reptes de l'agricultura professional. Sembla, però,
que mentre la producció agrària professional s'està revaloritzant per a la recuperació del mosaic
agroforestal, els horts d'autoconsum no es considerin un ús apropiat dins l'espai natural protegit
per alguns actors, incloent-hi alguns pagesos. D'altra banda, des dels Ajuntaments la tendència a
municipalitzar els horts en precari és clara, però en general no existeix un model ni una idea
definida sobre com i perquè realitzar aquest procés més enllà del fet de “netejar” i endreçar
aquests espais.

114 IERMB (2016). Op. Cit.
115 Barthel et al. (2015). Food and Green Space in Cities: A Resilience Lens on Gardens and Urban Environmental
Movements. Urban Studies 52 (7): 1321–38 i Orsini et al. (2013). Urban Agriculture in the Developing World: A
Review. Agronomy for Sustainable Development 33 (4): 695–720.

Existeixen veus crítiques amb alguns processos de municipalització d'horts en precari o de creació
de noves zones d'horts municipals: “em sap greu que es gastin tants recursos (uns 100.000 euros) i
que tingui un contingut tan pobre a nivell d’acció política. Estan molt reticents amb que sigui un
espai de socialització, amb la de coses que es poden fer, trobades, vermut musical, bingo,
formació, fer visibles els horts a la ciutadania, cohesió social, promoure que es reparteixin els
excedents... No volen ni posar lavabo perquè la gent no es quedi.... Si la gent no es creu el projecte
seu, el que hauran de fer és fer de policies i al final tindran més problemes que si fas un projecte
participatiu” (S5). Hi ha actors que proposen aprofitar els beneficis dels horts d'autoconsum i
donar-lis un sentit social i polític i fer-los visibles per a la ciutadania com espais de dinamització
ecològica i comunitària.
Aquesta visió encaixaria amb la de Can Pujades 116, una cooperativa de consum agroecològic de
Vallvidrera que realitza una important tasca de dinamització agroecològica, i que està promovent la
creació de la Xarxa d'horts rurals de Collserola. Proposen un model d'horts de gestió comunitària
gestionats per entitats, escoles, un grup desafavorit, una cooperativa, etc. Tenen un acord de
col·laboració amb el CPNSC per tal d'estendre la iniciativa a la resta de municipis del PN.
Les iniciatives de recuperació i valorització de la producció agrària d'autoconsum, que posen en
valor la seva funció ecològica, productiva i socio-cultural, encaixen dins l'actual visió de l'AMB
d'articulació d'una xarxa d'espais oberts interconnectats. Antoni Farrero, actual coordinador
d’infraestructures a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, diu que “hi ha d'haver una certa
connectivitat ecològica i una connectivitat més social que també és interessant com un mitjà
alternatiu per encaminar la població cap a certs itineraris i on els parc urbans i periurbans poden
jugar un paper de filtre d'activitats, famílies, etc. perquè no cal que tothom vagi a Collserola. La
idea és passar d'un grup d'espais oberts a un conjunt sota aquesta idea funcional d'infraestructura
verda i que tots els elements del conjunt tinguin aquests tres elements de biodiversitat, ús social i
productivitat”.
En el cas de Collserola aquestes infraestructures verdes podrien aprofitar les potencialitats de les
zones de contacte entre el parc i els espais urbans, que es descriuen al capítol 5 del present
informe. Aquestes zones de contacte, que resultarien molt apropiades per a la recuperació de
l'activitat agrària, també resultarien idònies per a la relocalització de la producció agrària
d'autoconsum.
Des de Can Coll també expliquen que històricament les àrees agrícoles que envoltaven el parc
tenien una funció protectora, i proposen que actualment es recuperin aquestes zones tampó, de
transició entre les zones urbanes i el parc naturals: “la gran protecció del parc eren les àrees
agrícoles del Vallès i del Baix Llobregat i que eren aquest tampó de vida. La Via Verda del Vallès Collserola - Sant Llorenç haurien de ser connectors ecològics protegits que poden admetre usos no
tan restrictius de la natura i han de ser corredors verds, que poden estar plens d'horts petits” (S3).
Des de Can Masdeu, es proposa que “Si tota la línia que va des de Santa Coloma a Esplugues, les
àrees de transició entre la ciutat i el parc, fos una zona agrícola, tindria un gran valor pedagògic i
tindria valor en quant a l’equilibri ecosistèmic del sistema del parc, i de blindatge d'ús del sòl”(S2).
116 http://canpujades.org

D'aquesta manera, una estratègia supramunicipal, que aglutina la visió de diversos actors, seria
conservar i fomentar la creació d'un cinturó verd al voltant del parc natural de Collserola, de zones
de producció agrària professional i d'autoconsum. Aquest cinturó brindaria serveis ecosistèmics,
socials i econòmics, i alhora tindria una funció de protecció de l'espai natural.,

10.5 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
A continuació, per mitjà de la Taula 18, es presenten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit de la
producció agrària d'autoconsum.
Taula 18. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la producció agrària d'autoconsum
Circumstàncies NEGATIVES (factors de risc)

Circumstàncies
INTERNES
(depenen més dels
projectes)

Circumstàncies POSITIVES (factors d'èxit)

DEBILITATS
FORTALESES
En general:
En general:
- Molt centrat en producció hortícola
- Gran quantitat de persones i superfície
- Menysteniment de la funció productiva dels horts d'autoconsum.
- Contribueixen a la Sobirania Alimentària i la resiliència social
Horts en precari:
- Contribueixen a fer les ciutat més amables i habitables.
- Precarietat pel que fa als mitjans dels que disposen
- Fomenten la cohesió social
- Model de producció agrària convencional
- Espais de conservació i transmissió de VVLL117 i CET118
- Precarietat pel que fa a l'accés a la terra
- Funció social i terapèutica
- Impacte visual i ambiental dels materials (somiers,...)
- Manteniment de la cultura i el patrimoni agrari
- Compra venda il·legal d'espais
Horts en precari:
- Usos no productius, il·legals, conflictius...
- Fruita i verdura fresca per famílies de rendes baixes.
- No tenen una veu pròpia, no estan organitzats
- En general cultiu de molta biodiversitat
Horts municipals:
- Manteniment del mosaic agroforestal
- Molta demanda i poca oferta.
- Impliquen cap o poc cost per l'administració pública
- Cost important de temps i diners per l’AAPP
Horts municipals:
- L'homogeneïtat de perfils d'usuaris limita el seu potencial de - Visualització de la producció per l'autoconsum
promoció de la cohesió social
- Cobertura institucional
- La gran majoria d'usuaris són homes
- Nivell d'autoabastiment important
- Cessió temporal.
- En general, producció agrària ecològica
- Manca de control sobre les pràctiques agràries.
Impacte paisatgístic positiu
- Ús d'aigua potable per al rec.
Horts comunitaris:
Horts comunitaris:
- Vocació explícita de promoure la transformació social
- No compten amb suport institucional
- Possibiliten l'apoderament ciutadà i l'autoorganització popular
- Precarietat pel que fa als mitjans dels que disposen
- Ús i gestió comunitària
- Precarietat pel que fa a l'accés a la terra (en ocupats)
- Espais d'intercanvi generacional

117 Varietats locals
118 Coneixement ecològic tradicional

Circumstàncies NEGATIVES (factors de risc)

Circumstàncies POSITIVES (factors d'èxit)

- En general ubicats en sòls poc aptes per l’agricultura

AMENACES
En general:
- Manca de qualificació del sòl específica per horts urbans
- Especulació urbanística
Horts en precari:
Circumstàncies
- Visió negativa per part de les AAPP
EXTERNES
- Normatives municipals i lleis supramunicipals com ara la de cursos
(depenen de factors fluvials
que els projectes no Horts municipals:
controlen)
- Depèn dels arquitectes municipals en quin tipus de sòl s'ubiquen
Horts comunitaris:
- Requereixen implicació alta

OPORTUNITATS
En general:
- Augment de la consciència agroecològica
- Necessitat d'ordenar les vores del PN.
- Possibilitat de reutilitzar les aigües depurades per regar
- Possibilitat d'utilitzar la fracció orgànica urbana
- Molta demanda
- Xarxa d'horts urbans com espai de coordinació, participació i consens
Horts en precari:
- Experiències reeixides de regularització
- Interès per part de l'AMB en els marges del PN.
Horts municipals:
- Formació dels hortolans/es en producció ecològica
Horts comunitaris:
- Augment de l'interès per part de les AAPP
- Augment de l’interès per l’autoorganització.

Font: elaboració pròpia.

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit de la producció agrària d'autoconsum. Els reptes als que s'ha considerat
prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició Agroecològica en aquest àmbit
es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt. Per la seva banda, les
potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

Situació d’alegalitat dels horts en precari.

•

Molta demanda i poca oferta d'horts municipals.

•

Manca de qualificació del sòl específica per a horts urbans.

Potencialitats
•

Contribueix a la Sobirania Alimentària i a la resiliència social.

•

Manté la cultura i el patrimoni agrari.

•

Necessitat d'ordenar les vores i marges del Parc Natural.

11. Ús públic i Educació
Agroecològica

L'any 2016 van passar pels punts d'informació del Parc Natural de la Serra de Collserola (en
endavant, PNSC) unes 35.281119 persones. La particularitat de ser un parc natural enmig de la zona
més densament poblada de Catalunya i “a una boca de metro” de casa fa accessible a qualsevol
que visqui a l'AMB poder gaudir d'aquest espai. Però això també suposa un repte: com mantenir
“natural” un espai tan aprop de la ciutat?
El contingut d'aquest capítol s'ha estructurat en tres apartats. En el primer apartat s'analitza la
situació actual de la gestió de l'ús públic. En el segon apartat s'estudia la situació de l'Educació
Agroecològica (EAe). Finalment, en el tercer apartat es presenten els reptes i les potencialitats per
a la Transició Agroecològica en l'àmbit de l'ús públic i l'Educació Agroecològica.

11.1 Ús públic
Al PNSC és el Servei d'ús públic, divulgació i educació ambiental del Consorci del Parc qui
s'encarrega de l'atenció al visitant. Ho fa amb els següents objectius:
•

Acollir els usuaris del Parc en el seu temps d’esbarjo i gaudi, procurant així per la seva salut i
benestar

•

Oferir informació actualitzada i d’utilitat sobre els valors del Parc

•

Transmetre missatges de sensibilització que impliquin l’usuari en l’adquisició d’un
compromís de preservació i sostenibilitat

•

Promoure el coneixement de l’entorn natural i patrimonial afavorint-ne un ús respectuós

L'atenció als visitants es realitza a través de diversos punts d'atenció repartits per tot el parc: el
Centre d'Informació (on es troben els serveis tècnics del Parc), El Centre d'Informació Ambiental
Can Coll, l'Espai d’Interpretació del Pantà de Vallvidrera, els Punts d'Informació itinerant lligats a la
difusió de bones pràctiques situats en l’entorn del Pi d’en Xandri i el Passeig de les Aigües, la Caseta
d’Informació del Parc de la Riera i el Centre d’Interpretació del Castell de Torre Baró, situat al
districte barceloní de Nou Barris. Tots depenen directament del Consorci del PNSC, excepte els dos
darrers, que depenen de l'Ajuntament de Cerdanyola i l’Ajuntament de Barcelona, respectivament.
En tots els punts d'atenció hi treballen persones contractades directament pel Consorci de dilluns a
divendres. Els caps de setmana i festius el servei està externalitzat, des de fa 3 anys, a l'empresa
Argelaga i Lavola en el cas de Torre Baró. Totes dues empreses tenen seu a la ciutat de Barcelona.
L'any passat van passar pels punts d'atenció del parc un total de 35.281 persones visitants (Taula
18).

119 Consorci del Parc Natural de Collserola (2016). Memòria de gestió. [En línia]: http://bit.ly/2zBYBd2

Taula 18. Visitants dels equipaments gestionats pel Consorci durant
l'any 2016.

Font: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2016) 120.

En els punts d'atenció abans esmentats es realitza un amplíssim ventall d'activitats de tot tipus i hi
trobem exposicions permanents i temporals temàtiques relacionades amb l'entorn, l'ús i els valors
del parc. Totes aquestes activitats, que es recullen a l'Agenda trimestral que publica el Consorci, es
poden classificar en els següents grans tipus:
•

Activitats fixes de cap de setmana: es realitzen als punts d'informació o en espais del parc.

•

Activitats puntuals o anuals proposades pel Parc i per les entitats: tot un seguit d'activitats
que van variant d'estació en estació i que son proposades pel Consorci o per entitats
majoritàriament de caire ambientalista i naturalista en l'àmbit del parc.

•

Activitats realitzades entre setmana especialment dirigides a escoles: es realitzen
majoritàriament al CEA Can Coll.

•

Activitats de voluntariat: sobretot es centren en la recuperació i adequació d'espais del
parc, com per exemple neteja de fonts o construcció d'infraestructures en àrees de lleure.

El nombre de persones que fan ús del parc però, és molt major, donat que no totes passen per
aquests punts d'atenció o s'inscriuen en activitats programades. La diversitat d'usos que les
persones donen al parc es pot resumir en: esportius, recreatius, educatius, agroramaders i laborals.
Es calcula que en els darrers anys, en què hi ha hagut un increment de l'ús públic del parc, s'han
superat els 3 milions de visitants anuals, amb interessos i expectatives ben diferents 121. Això suposa
una gran pressió sobre aquest espai natural que cal regular. Per això, el Consorci es va fixar per
l'any 2016 com a objectiu prioritari dissenyar i implementar una nova Estratègia de gestió que
garanteixi l’ús sostenible del parc. Amb aquest objectiu es va constituir una Taula de treball amb
els tècnics de medi ambient, cultura i esports dels ajuntaments consorciats, amb la finalitat que
120 Ibidem.
121 Ibidem.

aquest espai de diàleg permanent permetés consensuar les línies estratègiques i accions a
desenvolupar en tot el territori. També s'ha treballat amb les entitats implicades amb el parc per
enriquir la diagnosi i les mesures a prendre enfront aquesta situació.
El primer fruit d'aquest treball va ser consensuar unes noves mesures de gestió per minimitzar
l’impacte de les activitats esportives de gran format:
• ajustament dels recorreguts a una xarxa de camins establerts;
• reducció del nombre de participants;
• limitació del nombre d’activitats anuals (variable en funció de la tipologia d'activitats).
El segon eix de treball analitzat ha estat l'ús de la bicicleta al Parc. Amb aquest objectiu s'ha
l'elaborat una diagnosi i una proposta de mesures a aplicar, treballades també amb entitats del
món ciclista. La Taula 19 mostra el nombre d'activitats autoritzades durant l'any 2016 i les persones
que hi van participar; i al Mapa 9 es presenta la distribució geogràfica d'aquestes activitats.

Taula 19. Activitats autoritzades al PNSC durant l'any 2016.

Font: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2016) 122.

122 Ibidem.

Mapa 9. Distribució de les activitats autoritzades al PNSC durant el 2016.

Font: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2016) 123.

Arrel d'aquestes mesures, que es van aplicar a partir del gener del 2017, s'han reduït el nombre
total de participants en activitats fisicoesportives en 5.822 persones (un 11,7% menys que l'any
anterior). En general, també s'ha reduït el nombre d'activitats autoritzades (aplecs, trobades,
activitats científiques, filmacions, etc.) en 40 activitats menys i 3.044 participants.
Totes les entitats han “reconegut i entès la necessitat de la nova regulació per tal de fer
compatibles les activitats amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat” i la valoració
per part del Consorci és molt positiva.
Aquest gran volum de persones que passen pel parc, poden suposar una oportunitat per als
projectes de producció agrària professional per donar a conèixer les seves explotacions i els seus
productes, però també pot resultar un gran problema, que una finca agrària -on hi trobem eines,
màquines, sistemes de reg, verdures a l'abast del passant, potser animals...- estiguin contínuament
exposats als visitats que poden tenir més o menys respecte o coneixement que una finca agrària és
un espai de treball i un negoci on algú s'hi guanya la vida.

11.2 L'Educació Agroecològica a l'àmbit d'influència del PNSC
L'Educació Agroecològica (en endavant, EAe) s'emmarca en l'educació ambiental, que podem
definir com a qualsevol procés educatiu que condueixi a un millor coneixement i comprensió del
medi i a una conseqüent presa d’actituds responsables i coherents en vers la protecció i millora del
123 Ibidem.

medi en tota la seva dimensió humana124. Actualment, sovint aquest concepte inclou l'educació per
la sostenibilitat, terme que va aparèixer més tard per referir-se a una educació ambiental que ha
de permetre la ciutadania del món -actual i futura- viure d'una forma sostenible 125.
Quan parlem d'EAe ens referim a aquella vessant de l'educació ambiental que reflexiona entorn el
sistema agroalimentari des de la perspectiva de l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària; és a dir,
de forma transversal, transdisciplinar i sistèmica. D'aquesta manera, l'EAe contribueix, des de
l'àmbit educatiu, a reflexionar entorn la justícia i la sostenibilitat de les pràctiques de producció,
distribució i consum d'aliments, i dels sistemes alimentaris en el seu conjunt, des de totes les seves
dimensions: tecnològica, socioeconòmica, cultural i política 126.
A continuació, s'identifiquen els principals actors que realitzen educació ambiental i, sobretot, EAe
en els 9 municipis que conformen Collserola, i que contribueixen a la visibilització de l'activitat
agropecuària i a la divulgació de pràctiques agràries sostenibles.
A nivell institucional, l'Educació Ambiental es promou sobretot a través de diferents programes des
del Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:
•

Programa Escoles Verdes.

•

L'Agenda 21 escolar promoguda des dels Ajuntaments.

•

Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la Xarxa d’Escoles
Verdes i les xarxes locals.

La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) va ser creada el curs 2009-2010 per
coordinar els diferents programes, dirigits a centres escolars, realitzats des de la Generalitat i des
del Ajuntaments i altres xarxes locals. En els municipis del Parc, pertanyen a aquesta xarxa els
centres adherits a la Xarxa d'escoles verdes, a la xarxa Escoles + Sostenibles en el cas de Barcelona i
a l'Agenda 21 Escolar en el cas de Sant Cugat del Vallès i Sant Feliu de Llobregat.
Destaca el treball fet a Sant Cugat del Vallès on s'ha desenvolupat un programa municipal
d'Agroecologia Escolar dedicat al canvi escolar i comunitari a partir de la creació d'una xarxa de
treball municipal. Un dels pilars d'aquest programa és el grup de treball «Educació per la
Sostenibilitat al Llarg de la Vida» (ESLV) que, des del 2006, treballa per desenvolupar
col·lectivament i en xarxa l’educació per la sostenibilitat a través de l'Agroecologia i els horts
escolars ecològics127. En aquest programa hi participen moltes persones i actors diferents:
l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la
Matemàtica de la UAB -i el grup de recerca GRESC@-, les escoles bressol municipals, les escoles
d’infantil i primària, els instituts de secundària, els i les educadores agroambientals dels horts
escolars, entitats com ara L’Ortiga, Argelaga, CEPA, Veterinaris sense Fronteres, entre d'altres; i a la
vegada membres d'aquest programa participen d'altres xarxes, com la Xarxa d’Escoles per un Món
Rural Viu, del programa Alimentacción, impulsat actualment per l’ONG VSF-Justícia Alimentària
124 Definició d'Educació Ambiental en els estatuts de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA).
125 Servei de Promoció, Divulgació i Educació Ambiental del Patronat Metropolita del Parc de Collserola (1997).
Collserola Projecte d'Educació Ambiental. Patronat Metropolità del Parc de Collserola
126 Definició pròpia
127 https://agroecologiaescolar.wordpress.com/qui-som/

Global128.
Recentment, membres actives d'aquest programa municipal han publicat Agroecologia escolar129,
un llibre que parla d'Agroecologia, Agroecologia escolar i de l'aportació d'aquesta a l'educació per
la sostenibilitat.
Cal destacar també l'existència de l'Organització Santcugatenca d'Educació Ambiental (OSEA), un
col·lectiu de 130 persones que construeixen, debaten i comparteixen projectes d'educació
ambiental des d'una perspectiva transformadora a nivell social, polític, ambiental, econòmic, etc.
També participen del projecte municipal d'Agroecologia Escolar.
Com es pot observar al Mapa 10, en l'àmbit privat i associatiu existeixen multitud d'empreses,
cooperatives i associacions que desenvolupen activitats i programes d'educació ambiental 130, ja
sigui per l'administració pública, per escoles i instituts o per encàrrec de privats.

Mapa 10. Distribució geogràfica i nombre d'escoles amb horts escolar, escoles
adherides a la XESC i entitats i empreses d'educació ambiental als municipis del
PNSC.

Font: elaboració pròpia131.
128 http://www.alimentaccion.net/es
129 Llerena, G; Espinet, M (2017). Agroecología Escolar. Catalunya: Pol·len Edicions [En línia]: http://bit.ly/2A7gmPa
130 S'han considerat com entitats d'educació ambiental les associacions de consum ecològic: El Cabàs de Cerdanyola,
EL Cabàs de Sant Cugat del Vallès i La Pastanaga de Mas Rampinyo de Montcada i Reixac.
131 Elaboració pròpia a partir de la Generalitat de Catalunya, el Cens General d'Entitats d'Educació Ambiental de
Catalunya, el portal Empresite i dades dels ajuntaments de cada municipi.

Un altre recurs interessant a nivell institucional son els Centres de Recursos Pedagògics (CRP), que
depenen del Departament d'Educació. Son serveis educatius que en l'àmbit territorial comarcal
donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. Generalment
tenen una secció de recursos relacionats amb l'educació ambiental i per la sostenibilitat, i disposen
de materials relacionats amb temàtiques com ara els horts escolars ecològics, el compostatge
escolar i la producció agrària ecològica (PAE). En trobem a tots els barris de muntanya de
Barcelona, i de forma agrupada per la resta de municipis: CRP del Baix Llobregat I (Molins de Rei, el
Papiol i Sant Feliu de Llobregat), VIII (Esplugues i Sant Just Desvern), CRP del Vallès Occidental IV
(Sant Cugat del Vallès), V (Cerdanyola del Vallès) i VI (Montcada i Reixac).
Més enllà del pla institucional hi ha més actors que fan divulgació i EA, i més concretament EAe. Els
centres escolars mateixos, sobretot els que disposen d'un programa d'hort escolar o tenen
menjador escolar ecològic (MEE), i les cooperatives de consum, amb més o menys activitat
divulgativa, també contribueixen a donar a conèixer a la ciutadania les experiències de producció
agroecològica i ecològica a nivell local i els principis de l'Ae des del punt de vista del consum.

11.2.1 L'Educació Agroecològica dins els límits del PNSC
En l'Educació Agroecològica (en endavant, EAe) al Parc Natural de Collserola hi intervenen
institucions públiques com ara el CPNSC i actors no institucionals com ara L'Ortiga o Can Masdeu.
L'educació ambiental al parc, en general, està a càrrec del Servei d'ús públic, divulgació i educació
ambiental, i es materialitza a través del Catàleg d'activitats del parc, així com en les activitats
dirigides a escoles, sobretot en el programa “El curs al Parc”, que es realitza al Centre d’Informació
de Vallvidrera i al centre d’educació ambiental de Can Coll. Durant el curs 2015/2016 hi van
participar gairebé 18.000 usuaris132. Segons les dades del Consorci, la majoria dels assistents van
procedir dels propis municipis del Parc, i la resta ho van fer bàsicament de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona o de municipis propers (Sabadell, Terrassa, ....).
El Centre d'Educació Ambiental de Can Coll
El Centre d'Educació Ambiental de Can Coll (CEA Can Coll), que s'encarrega de “la transmissió dels
valors del parc i la sostenibilitat a tota la ciutadania”, es va crear fa 30 anys i té la peculiaritat que
s'ha gestionat sempre de forma directa des del funcionariat del parc, amb 5 persones
contractades, a diferència de la resta d'espais i parcs naturals de la resta de Catalunya. Can Coll,
una masia restaurada del segle IV, és on es duen a terme el gruix de les activitats d'educació i
divulgació ambiental que es realitzen al parc. Aquestes estan estructurades en més de 25
programes, que van des de l'educació infantil i les llars d'infants fins a les universitats i els grups
d'adults i d'educació especial. També desenvolupen alguns programes de col·laboració amb
entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió social i amb estudiants en pràctiques
universitàries o de graus.
En el marc del programa “El curs al Parc” cada any passen per Can Coll unes 11.000 persones entre
alumnat i mestres. A banda, també s'hi desenvolupen les activitats de diumenge, realitzades per
132 Consorci del Parc Natural de Collserrola (2016). Op. Cit.

Argelaga, en les que participen unes 10.000 persones/any. En general, entorn de la masia, segons
expliquen les responsables de Can Coll, hi passen unes 25.000 persones/any. A continuació, per
mitjà de la Taula 20, es presenta un quadre resum de les activitats d'aquest programa que tenen
relació amb el món agrari:
Taula 20. Activitats organitzades al CEA Can Coll relacionades amb el món rural l'any 2017
Propostes educatives del CEA Can Coll relacionades amb el món rural
•

Coneguem la granja de Can Coll / per 1r cicle d’Educació Infantil (2-3 anys).

•

Descobrim la granja de Can Coll / per Infantil – Inicial de Primària.

•

Descobrim la masia de Can Coll / Formació d’adults.

•

Experimentem la granja / per Infantil – Inicial de Primària.

•

Experimentem la masia / per Inicial de Primària.

•

Aproximació al món rural / per Mitjà– Superior de Primària.

•

Aproximació a la masia / per Mitjà de Primària.

•

Aproximació històrica / per Superior de Primària.
Activitats de l’Agenda del Parc Natural

•

Paisatges amb sabor d’aquí (visites guiades a finques agràries).

•

Jornades de la Vinya i el Vi (cita anual, des del 2009).

•

Jornada Omple el cistell al Parc (dins les 5enes Jornades de la Vinya i el Vi).

Font: elaboració pròpia a partir de l'entrevista realitzada a CEA Can Coll l'any 2017 per al present estudi.

Des del punt de vista de l'EAe, destaquen les activitats on es treballa l'aproximació al mon rural, en
què l'alumnat “ve a la masia a fer de pagès”, i les visites a la masia, en què s'expliquen els seus
usos, des del punt de vista històric. La idea és que l'espai de Can Coll “serveixi d'escenari” per tal
que mestres i educadors/es puguin trobar elements per continuar treballant aquestes temàtiques a
l'aula.
Els caps de setmana es realitzen activitats dirigides a públic familiar, entre les que destaquen “les
aventures d'una llavor” i “coneguem la granja de Can Coll”. En aquesta última es treballa la
producció d'aliments vinculant-la al consum, i es fa una descoberta de la vida i el món rural a
través de la visita a la granja i a la masia 133. També es realitzen visites a la masia per adults en les
que es vinculen els espais i les formes de vida a les pràctiques agrícoles tradicionals de Collserola.
Aquestes activitats de cap de setmana estan externalitzades a l'empresa d'educació ambiental
Argelaga.
Del Catàleg d'activitats del parc, destaca: “Paisatges en ús” i “La vinya i el vi a Collserola”. En la
primera es realitzen sortides dos cops l'any per convidar la gent a conèixer les experiències
productives del parc. En el programa “La vinya i el vi a Collserola”, que organitza des de fa 8 anys
un grup de treball on hi participen un representant de cadascun dels municipis del parc, s'organitza
una activitat en cada municipi relacionat amb el passat vinícola d'aquesta zona. En el marc de les
133 A http://www.argelaga.com/ es poden trobar les fitxes de les activitats esmentades així com el catàleg d'activitats
dirigides a les escoles i les diferents línies de treball que té l'empresa.

5ena edició d'aquest programa es va realitzar la Jornada “Omple el cistell al Parc”.
A Can Coll també hi ha el Centre de Documentació i Recursos Educatius (CDRE) que conté tot tipus
de materials relacionats amb el parc, amb especial èmfasi en els recursos pedagògics. El CDRE
dona suport als mestres més enllà de les activitats d'educació ambiental, i en general a qualsevol
persona que vulgui realitzar activitats educatives relacionades amb el Parc Natural i els valors
associats. Des del punt de vista de l'EAe, el CDRE compta amb força materials que donen a conèixer
l'activitat agrària i ramadera del parc; per exemple la «maleta de contacontes d'horts» o l'exposició
itinerant de petit format «conreus i pastures de Collserola». De forma informal, el CDRE també
distribueix llavors de varietats locals, com el tomàquet mandó, a les escoles que ho sol·liciten i
tenen un projecte d'hort escolar engegat, o col·laboren en la cerca d'altres materials com bales de
palla, ous fecundats, incubadores, etc.
El CDRE també forma part de la Xarxa de Centres de Documentació d'Espais Naturals Protegits de
Catalunya134 i de la Red de Centros de Información i Documentación Ambiental (RECIDA), des d'on
fa dos anys, amb motiu de l'any de l'Agricultura Familiar, es va realitzar a nivell de xarxa un recull
de materials sobre agricultura urbana i familiar.
Des de Can Coll, s'intenta realitzar almenys un cop l'any una trobada amb els serveis educatius de
tots els ajuntaments del parc, i hi ha col·laboracions estretes amb l'Ajuntament de Cerdanyola i
Sant Cugat per motius de proximitat. En el passat, també s'ha treballat amb l'Ajuntament de
Barcelona a través dels Centres de Recursos Pedagògics, el pla comunitari de Nou Barris i amb el
districte de Sarrià.
A Can Coll, tot i no utilitzar generalment les paraules Agroecologia o agricultura ecològica, es
treballen els valors del parc des del punt de vista biològic, ecològic, històric, cultural i emocional. És
a dir, s'intenta treballar de forma sistèmica i des de diferents vessants el patrimoni ecològic i
cultural agrari de Collserola i es fa divulgació de bones pràctiques agràries. Però aquesta masia,
que vol ser un testimoni de la vida rural, no es limita a divulgar la seva història, sinó que també és
un espai d'experimentació i un banc de proves de cultius per a la vessant agrària del parc. Aquesta
vida paral·lela d'investigació, permet a l'equip de Can Coll estar al dia a en temes relacionats amb
l'agricultura, que després els serveix per enriquir la vessant educativa.
La finca de Can Coll té una superfície de 238 ha, 4 de les quals són de conreu i es destinen a
fruiters, vinya, cultius extensius i la zona d'horta. La part agrària la gestiona una persona
contractada des del Servei de Medi Natural del Consorci del parc. Des del punt de vista de la
vessant agrícola de Can Coll, és possible identificar diferents punts de contacte i sinergies entre
aquest equipament i la pagesia de Collserola:
•

A la zona d'horta de Can Coll la Fundació Miquel Agustí ha realitzat els assajos i la
caracterització del tomàquet mandó135, varietat local provinent de la masia de Can Mandó,
que s'ha recuperat i multiplicat perquè tota la pagesia del parc pugui produir-la i
comercialitzar-la si ho desitja. A més, actualment s'hi estan fent proves amb altres varietats

134 http://bit.ly/2zvw0GS
135 Varietat inclosa en la Marca de Garantia de Collserola: http://bit.ly/2A0BWqm

locals d'hivern, arrel del treball realitzat pel Grup de Treball de la Marca de Garantia 136.
•

De la vinya de Can Coll s'elabora un vi amb la col·laboració de voluntaris/àries, amb fins no
comercials. Temps enrere també s'havia col·laborat amb el Parc Agrari de Mollet del Vallès,
en un projecte de recuperació de cereals i lleguminoses.

•

A Can Coll s'hi realitzen algunes de les trobades de la pagesia, sobretot les relatives al tema
de les varietats locals, i també s'hi realitza cada any la festa de primavera, que ens els
darrers 4 anys ha estat dedicada a l'agricultura al parc i a la s'ha convidat a la pagesia a
vendre els seus productes en un context festiu i de tallers relacionats amb l'hort i l'activitat
agrària.

•

Recentment, s'ha realitzat també, des del Servei de Medi Natural del Consorci, un catàleg
de maquinària de la masia per posar-la a disposició de la pagesia en règim de préstec.

En definitiva, en aquesta finca s'hi realitza una agricultura no professional, amb el doble objectiu
de constituir una mostra de l'activitat agrària que es desenvolupava a Can Coll en el passat i un
espai d'experimentació en el present, per la pagesia del Parc. Així, Can Coll pot considerar-se un
espai de trobada entre la producció agropecuària i l'educació ambiental en tant que serveix d'espai
d'interacció i aprenentatge pel servei d'educació ambiental i un espai de divulgació i
experimentació per a la pagesia del parc.
Altres espais i actors que treballen en l'àmbit de l'Educació Agroecològica dins els límits del PNSC
Pel que fa als actors no institucionals que treballen en l'àmbit de l'Educació Agroecològica a
Collserola cal destacar: L'Ortiga SCCL, Can Santoi, Can Masdeu i Els horts de la Serreta. Aquestes
iniciatives compten amb diferents graus de formalitat i professionalització.
El projecte de L'Ortiga, localitzat a Valldoreix que pertany al municipi de Sant Cugat del Vallès, neix
l'any 2008 amb la voluntat de “dinamitzar i difondre l'agricultura sostenible a l'entorn de Sant
Cugat del Vallès i la Serra de Collserola”. L'Ortiga està constituïda per entre 12 i 15 persones que
treballen bàsicament en dues vessants: per un banda, producció ecològica i venda i distribució
d'aliments ecològics; i, per altra banda, educació i formació ambiental agroecològica.
Dins el marc de la vessant educativa, que es desenvolupa a través d'una cooperativa de treball,
L'Ortiga realitza tot tipus d'activitats, posant al centre l'agricultura i l'alimentació des de la
perspectiva de l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària. Les activitats que desenvolupen es poden
classificar en 4 grans grups:
•

Programes i tallers dirigits a escoles.

•

El programa de formació professional PFI-PTT auxiliar de jardineria i viverisme del
Departament d'Educació.

•

Cursos i tallers de formació per a la promoció de l'horta d'autoconsum dirigits al públic
general.

136 Grup de Treball creat ens els espais de trobada de la pagesia, en el marc del present projecte de Transició
Agroecològica del PNSC, amb l'objectiu de facilitar un espai de participació dels projectes productius per poder
portar propostes i valorar els diferents aspectes de la Marca de Garantia del parc.

•

El programa d'agricultura social integral, que consta de formació teòrica i pràctica, i el
posterior acompanyament en una finca de parcel·les d'autoconsum.

Des de L'Ortiga proposen activitats a aquelles escoles que creuen que «l’alimentació i l’agricultura
són temàtiques transversals amb un gran potencial educatiu». La paraula «Agroecologia» apareix
en tots els seus materials de difusió, i divulguen pràctiques agràries ecològiques i agroecològiques.
El gruix de les activitats es desenvolupen a la finca de Can Monmany, és a dir, en un context
d'agricultura productiva real on hi ha persones treballant, transmetent així l'imaginari d'una
realitat agrària viva, professional, liderada per persones joves i amb pràctiques agroecològiques.
Cada any passen pels tallers de L'Ortiga unes 2.080 persones, de les quals 1.600 son alumnes que
passen per Can Monmany, unes 450 persones pels tallers puntuals, entre 15 i 20 persones fan
l'itinerari formatiu de la vessant d'agricultura social (que dura un curs escolar) i unes 15 persones
més fan la formació d'auxiliar de viverisme i jardineria del Departament d'Educació (Mapa 11).

Mapa 11. Espais on es realitzen activitats d'Educació Agroecològica dins els límits del PNSC i
nombre de visitants anuals.

Font: elaboració pròpia.

Un altre espai a destacar és Can Masdeu, ubicat al barri de Canyelles, al municipi de Barcelona. Es
tracta d'una experiència comunitària d'ocupació «rurbana» (urbana i rural alhora) que es defineix
com una “xarxa de projectes que donen un ús comunitari, social i agrícola a l'espai”. Un dels

projectes que desenvolupen és precisament el que anomenen «Educació Agroecològica». Des de
Can Masdeu reivindiquen la defensa agroecològica de Collserola i l'autogestió comunitària de la
vall, des d'una perspectiva de recuperació dels comuns. En general, es realitza una tasca de
divulgació d'un paradigma agroecològic de justícia i sostenibilitat social, econòmica i ecològica, que
podem emmarcar clarament en l'EAe.
Des del projecte d’Educació Agroecològica s'ofereixen rutes guiades per la vall, així com jocs
educatius i tallers pràctics per ajudar els participants a aprofundir la seva comprensió de
temàtiques com ara: l'estil de vida i el seu impacte sobre el medi ambient, agricultura ecològica i
permacultura, consum responsable, transformació social o vida en comunitat. En aquestes visites
es mostra la masia i el seu entorn agrari, com a exemple de comunitat sostenible integrada en el
medi. El discurs està molt centrat en la promoció de la Transició Agroecològica i la part agrària està
emmarcada en un context de producció agrària per l'autoconsum en què hi ha uns horts
comunitaris on hi participen unes 100 persones que gestionen l'espai i els recursos de forma
assembleària. En el marc del projecte d’Educació Agroecològica, Can Masdeu rep visites d'escoles,
esplais, casals, instituts, facultats, etc., i en conjunt s'atenen unes 900 persones/any.
Altres projectes de Can Masdeu, que també estan relacionats amb l’educació agroecològica, són
els tallers que es realitzen sobre agroecologia al centre social del Punt d’Interacció de Collserola,
jornades de treball en clau agroecològica que es realitzen a la vall, i les jornades de treball a l’hort
setmanal, obertes a totes aquelles persones que vulguin participar. En total, es calcula que poden
passar unes 2.000 persones/any per tots aquests projectes.
Hi ha altres actors que fan producció agrària però que també fan divulgació ambiental i/o EAe.
Aquest és el cas de Cal Domènech, una de les finques històriques de producció agrària a Collserola,
localitzada a Sant Cugat del Vallès, que també realitza un programa de visites escolars a la finca.
A Molins de Rei, al Centre d'Educació Ambiental i de Lleure (CEAL) de Molins de Rei, s'hi realitza un
camp d'aprenentatge del Departament d'ensenyament, que ofereix als centres docents la
possibilitat de desenvolupar projectes d’estudi i experimentació en l’entorn del Parc Natural de
Collserola i del Baix Llobregat. Ben bé al costat, a la finca de producció agrària de Can Santoi s'hi
està preparant actualment un projecte de divulgació agroecològica.
Els Horts de la Serreta, projecte ubicat a La Floresta (Sant Cugat del Vallès) també son un espai de
divulgació agroecològica entorn la producció d'autoconsum d'horta, plantes medicinals, varietats
locals, etc. En la mateixa línia, el projecte de producció agrària professional de La Rural, també al
municipi de Sant Cugat del Vallès, està desenvolupant una nova vessant d'EAe.
Per últim, cal destacar Can Valldaura, una masia restaurada del municipi de Cerdanyola del Vallès,
que acull el projecte Green Fab Lab, destinat a la investigació, educació i difusió de la relació entre
la natura i les tecnologies de la informació. El seu objectiu és “desenvolupar coneixements i
processos per produir els recursos que necessitem per viure en el medi” a partir d'una visió
pràctica i aplicada.

11.3 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
A continuació, per mitjà de la Taula 21, es presenten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit de
l’Educació Agroecològica a Collserola.
Taula 21. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l'Educació Agroecològica
Circumstàncies NEGATIVES (factors de risc)

Circumstàncies
INTERNES
(depenen més dels
projectes)

Circumstàncies
EXTERNES
(depenen de factors
que els projectes no
controlen)

Circumstàncies POSITIVES (factors d'èxit)

DEBILITATS

FORTALESES

- Treball precari degut a la subcontractació de l'EAe.
- Espais d'EAe no públics disposen d'instal·lacions precàries
- Poc rang horari en els punts d’informació del parc.
- Manca treball xarxa entre agents educatius i no educatius.
- Manca remuneració de la pagesia quan es fan visites.
- Manca formació tècnica en Agroecologia i AE.
- Pocs centres que “tanquin” el cicle alimentari a l’escola (MEE, hort
escolar, compost...)
- Manca canals per informar sobre el sistema alimentari al parc.
- Manca projecte pedagògic en els horts escolars ecològics.
- Manca de finançament per oferir més EAe.
- Manca de conscienciació per part de les institucions sobre la importància
de l'EAe en l'àmbit del parc.

- Existència de moltes iniciatives d'Educació Agroecològica (EAe).
- Molts centres educatius treballen una part del cicle alimentari.
- Bon encaix en el currículum acadèmic de l’EA i l’EAe.
- L'EAe es treballa des d'una visió transformadora i molt afí als
plantejaments de la Transició Agroecològica.
- Gestió directa pública de l'EA a Can Coll, únic parc natural a Catalunya
amb un equipament d'EA propi.

AMENACES

OPORTUNITATS

- Professió educador/a ambiental no està reconeguda: no hi ha conveni
- Gran nombre de visitants al parc.
laboral, ni estudis propis.
- Més demanda que oferta d'EAe.
- Existeix una concepció del parc com espai d’ús lúdic però no productiu.
- EAe és una oportunitat per treballar per projectes d'innovació educativa.
- Gran densitat de població implica una gran pressió sobre espais
- Aprofitar experiències productives per tenir més espais i descentralitzar
educatius-productius.
l'EAe (educadores podrien anar a les finques).
- Manca d’equipaments d’Educació Ambiental.
- Aprofitar info generada sobre el sistema alimentari per l'EAe.
- Abandonament dels horts escolars per manca de formació i - Possibilitat de treball en xarxa entre els agents de l'EAe.
coneixements dels/de les mestres.
- Utilitzar ús públic per visualitzar experiències productives i el parc com
un espai agrari.
- Cooperatives de consum podrien ser agents que realitzin EAe.
- Fomentar participació de l'alumnat en la TAe a les escoles.

Font: elaboració pròpia.

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit de l'Educació Agroecològica a Collserola. Els reptes als que s'ha considerat
prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició Agroecològica en aquest àmbit
es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt. Per la seva banda, les
potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

La ciutadania no percep Collserola com un espai de producció agrària.

•

Manca de reconeixement professional de la figura d'educador/a ambiental.

•

Les escoles no treballen el cicle alimentari de forma integral.

Potencialitats
•

Nombre elevat d'iniciatives que realitzen activitats d'EAe en l'àmbit del parc.

•

Les entitats i persones que fan EAe a Collserola tenen en general una visió transformadora i
totalment afí a la Transició Agroecològica.

12. Patrimoni agroalimentari

Collserola compta amb un ampli patrimoni agroalimentari, és a dir, el conjunt d’elements que
forma el llegat cultural, científic i natural comú d’un lloc o d’una comunitat, vinculat a l’activitat
agrícola i el seu sistema alimentari 137. Aquest està compost per una dimensió material i una altra
immaterial. Formen part del patrimoni material elements com ara els masos, els magatzems, els
sistemes d’irrigació, els murs de pedra seca, els camps de conreu, els vivers, les cisternes, els
aqüeductes, els camins, les cabanes de vinya, etc. Per altra banda, el patrimoni immaterial engloba
tot allò vinculat al coneixement, la cultura i les tradicions, com ara les fires agroalimentàries o el
coneixement ecològic tradicional associat a l'activitat agrària i ramadera i al maneig de les varietats
i les races autòctones. El reconeixement d’aquest patrimoni permet incrementar el valor del
conjunt de l’espai natural protegit i visualitzar aquesta riquesa com una característica important de
Collserola, que pot ajudar a entendre la història 138, però també a recuperar espais i usos que poden
ser útils en l’actualitat.
El contingut del present capítol s’estructura en quatre apartats. En el primer s'analitza el patrimoni
material de Collserola i el seu estat de conservació, i es posa especial atenció al cas de les masies.
En el segon apartat s'estudien els aspectes relacionats amb el patrimoni immaterial, tant les
varietats i el coneixement ecològic tradicional, com les fires agràries. En el tercer apartat
s'analitzen les possibilitats d'aprofitament dels béns patrimonials. Finalment, en el quart apartat es
presenten els reptes i les potencialitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit del patrimoni
agroalimentari.

12.1 El patrimoni material
Part del patrimoni arquitectònic de Collserola està identificat en el Pla Especial d'Ordenació i
Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), del 1987. Concretament, el PEPCo
identifica més de 200 elements, entre xarxa viària, edificació agrícola i elements d’interès històric.
Aquest identificació es va complementar l’any 1995 amb l’Inventari - Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic del Parc de Collserola, realitzat per la Diputació de Barcelona. En aquest, es van
identificar 175 elements, que van donar lloc a un llistat amb 87 edificis, sobre el quals es
recomanava redactar un catàleg i es proposava realitzar alguna acció de protecció. La proposta
d’incorporació a aquest catàleg dels diversos elements es va realitzar en base uns criteris de
selecció. Aquests es basen en l’interès dels elements, així com en el seu estat de conservació, la
possibilitat de rehabilitació o el manteniment de la fisonomia original, entre d’altres. Tanmateix,
malgrat la priorització que s’estableix en el Catàleg, les actuacions de recuperació del patrimoni no
han estat regides pel valor patrimonial dels diferents elements, sinó per les sinergies i oportunitats
que han sorgit entre administracions públiques i propietaris privats, degut a la manca de
pressupost. Al seu torn, des de l’aprovació del PEPCo, els municipis han anat realitzant catàlegs i
Plans Especials de Protecció del seu patrimoni 139.
L’inventari realitzat el 1995 per la Diputació de Barcelona (en endavant, DIBA) inclou dos elements
137 Aldomà, I., Mòdol, J.R., Guerrero, M. (2017) Patrimonis Rurals. Reconeixement i perspectives. Fundació del Món
Rural. [En línia]: http://bit.ly/2wrM8UV
138 Àrea Metropolitana de Barcelona (2015). Avanç de Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc Natural de la Serra de Collserola. [En línia]: http://bit.ly/2iSaZil
139 Ibidem

interessants. Per una banda, els edificis de caràcter agrícola o masies, que constitueixen un
testimoni de la realitat socioeconòmica que durant molts segles va estar profundament arrelada al
territori. Tot i que molts d’aquests edificis són actualment utilitzats com habitatges, mantenen els
trets arquitectònics originals. I, per altra banda, les obres d’enginyeria, que són els elements lligats
a infraestructures hidràuliques, com ara ponts, aqüeductes, pantans i túnels 140.
Taula 22. Estat dels elements proposats pel Catàleg de la DIBA (1995)
Titularitat

Estat

Total

Percentatge

3

27

31%

23

7

60

69%

43

35

10

87

100%

49%

40%

11%

100%

Correcte

Insuficient

Deficient

Pública

13

11

Privada

30

Total
Percentatge

Font: AMB, 2015.

De cara al futur Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge (PEPNat) del Parc Natural
de la Serra de Collserola, caldria revisar l’estat de conservació dels elements proposats pel Catàleg
i, d’aquesta manera, verificar els elements patrimonials a conservar i l’estat actual de moltes de les
edificacions. En la Taula 22 es detalla l’estat de conservació dels elements proposats pel Catàleg de
la DIBA. Dels 87 elements, el 31% són de titularitat pública i la resta de titularitat privada. L’any
1995, mentre que el 49% dels elements es trobaven en un estat de conservació correcte, el del
40% era insuficient i el del 11% restant era deficient 141.
Per tal de potenciar la conservació i gestió del patrimoni material, en el document de «Avanç del
Pla Especial» es proposa reformular els usos i la normativa. Així, es pretenen impulsar accions
destinades a promoure la rendibilitat econòmica com a via perquè la iniciativa privada pugui
assumir els elevats costos de conservació i manteniment del patrimoni construït; revisar l’obligació
de vincular l’ús residencial de les edificacions tradicionals a l’activitat agrària; i fomentar una
política comuna d’administracions i institucions privades que promoguin la restauració del
patrimoni construït i la divulgació cultural142.
Al seu torn, en els darrers anys el Consorci del PNSC ha inventariat les barraques de vinya de la
serra i ha recuperat alguns elements. En aquestes construccions els pagesos s’hi protegien de les
inclemències del temps, i s’hi guardaven eines i l’avituallament de la jornada de treball. En total,
s’han identificat 126 barraques de vinya que compten amb una gran varietat constructiva.
D'aquestes, 38 estan en un bon estat de conservació, 16 requereixen petites actuacions de
consolidació (principalment per esllavissaments laterals o de la coberta), 9 conserven encara la
llinda però s’hauria de refer tota la coberta i 63 conserven només part de les parets. Entre el 2008 i
el 2014 s’han restaurat 4 barraques, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat. A més, s’ha realitzat la catalogació i el manteniment de diverses barraques amb 3 grups
140 Diputació de Barcelona (1995). Parc Metropolità de Collserola. Inventari-Catàleg dels edificis d'interès
arquitectònic del Parc Metropolità de Collserola. [En línia]: http://bit.ly/2ywfqGd
141 Ibidem
142 Àrea Metropolitana de Barcelona (2015), Op. Cit.

de voluntaris i la coordinació dels serveis tècnics del Consorci 143.
Per últim, cal assenyalar que des de 2004 el Consorci participa a les Jornades Europees de
Patrimoni, que es celebren a tot Europa durant un cap de setmana de tardor. En algunes edicions
el patrimoni construït de Collserola ha estat protagonista de les propostes; per exemple, l’any 2012
dues masies de Collserola van ser el centre de les propostes del programa de les jornades.

12.1.1 Les masies de Collserola
Les masies tenen un estret vincle amb l’agricultura i la ramaderia, doncs són l’edifici central d’una
explotació agrícola que, en el medi rural viu, tenia múltiples funcions: habitatge i protecció pels
seus habitants i bestiar, emmagatzemar i elaborar els aliments necessaris pel sustent de la família, i
en definitiva, cobrir les necessitats bàsiques dels seus habitants. Efectivament, al llarg de la història
la masia ha estat el mitjà que ha fet possible la vida al camp 144. La masia com a unitat de producció
agrària té els seus orígens al segle XI, descendent de l’antiga vil·la romana. No és fins el segle XVI
que evolucionarà a la forma i estructura amb que l'hem coneguda: la casa de pagès amb les
dependències que l’envolten145. A Catalunya les masies es troben concentrades principalment a les
comarques barcelonines i gironines, com es pot observar al Mapa 12.
Mapa 12: Masies, masoveries i masos de Catalunya. 2017

Font: Aldomà, I., et al (2017)

L'any 1995 a Collserola hi havia censades 152 masies, de les quals 65 tenien activitat agrícola, 60
eren residencials o equipaments i les 30 restants estaven en desús o abandonades. Ja en aquell
moment, fa més de vint anys, moltes de les masies funcionaven com a restaurants (13) o hípiques.
Can Carbonell de Sant Just Desvern, Can Planes de Molins de Rei, Vil·la Joana de Vallvidrera i Can
143 http://www.parcnaturalcollserola.cat/
144 Congost, R (2005). La masia catalana: Evolució, arquitectura i restauració. Brau Edicions
145 Casona, E (2016). Masies i vida rural a Collserola. Barcelona: El Mirador

Jané de Sant Cugat són algunes de les masies més singulars de la serra. A data de 31 de desembre
de 2016 el Consorci gestiona 52 finques de diversos titulars públics, que sumen 1.983 ha. de les
8.295 del parc146. D’aquestes finques, bona part tenen masies que han mantingut la titularitat
privada i només 8 són de gestió pública 147. Aquestes representen el 5% de les masies de Collserola;
la resta estan en mans de privats. Algunes són més visibles i d’altres estan ocultes, però en general
tenen un gran valor.
Un dels equipaments recuperats i restaurats pel Consorci és la masia de Can Coll, ubicada a
Cerdanyola del Vallès i actual Centre d'Educació Ambiental del Parc. La masia data del segle XV, i és
de titularitat pública des de 1987. El 1988 va iniciar la seva activitat com a Centre d’Educació
Ambiental, però el seu precari estat de conservació va conduir a la seva restauració, i el 1992 va
obrir de nou les seves portes. Les obres de restauració van recrear en les diferents plantes de la
masia èpoques passades, tant en el mobiliari com en la funció de les estances.
Una altra de les masies destacades i rehabilitades més recentment és Can Calopa, situada al nordoest del municipi de Barcelona, en l'enclavament del terme travessat per la carretera que va de
Vallvidrera a Molins de Rei. La masia conserva elements tardo-gòtics, del segle XVI. L'any 2000
l’Ajuntament de Barcelona, propietari de la finca, va posar en marxa el projecte del Celler de Can
Calopa, destinat a l’elaboració de vi. Des de 2010 la cooperativa l’Olivera gestiona la finca, les seves
dependències i equipaments, i compten amb una llar residència i un Centre Especial de Treball
(CET) que dóna feina a 12 persones en risc d’exclusió social i/o discapacitat intel·lectual 148.
Destaquen les activitats d’enoturisme que s’han començat a realitzar recentment a la masia, una
tasca que permet valoritzar tant el patrimoni com l'ofici d’elaborar el vi, i que també permet donar
a conèixer els productes que s’elaboren da Can Calopa. L’oferta d’experiències turístiques
vinculades a l’activitat agrària i al patrimoni pot ser una oportunitat per la diversificació econòmica
de les explotacions, però també per la posada en valor del patrimoni agroalimentari de Collserola.
Les masies de Collserola són un patrimoni únic estretament vinculat a l’activitat agrària i amb un
gran potencial des de la perspectiva de la Transició Agroecològica a Collserola. Aquests elements
patrimonials són el llegat d’un passat en el que l’agricultura i la ramaderia eren la principal activitat
i el motor de la vida socioeconòmica de Collserola. En aquest sentit, són el testimoni d’una forma
de vida que actualment és molt minoritària, però que alberga molta informació de la gestió
sostenible dels recursos naturals. Tot aquest patrimoni es troba en perill, a causa de la degradació i
l'estat d'abandó en que es troben la majoria de masies de Collserola. Així doncs, si no es realitzen
accions per conservar-les, hi ha el risc que més endavant sigui massa tard per recuperar-les. Com
s’assenyala al document de Avanç del PEPNat, el primer que cal fer és actualitzar la informació
sobre l’estat de conservació de les masies, per assegurar la protecció dels elements històrics més
valuosos.

146 Consorci del Parc Natural de Collserola (2016). Op. Cit
147 La Salut, Can Ferriol, Ca n'Abadal, Can Baró, Can Balasc, Can Calopa de Dalt, Can Pasqual i Can Montmany
148 http://www.olivera.org

12.2. El patrimoni immaterial
12.2.1 Varietats locals, races autòctones i Coneixement Ecològic Tradicional
Amb la desaparició del teixit social agrari, pràcticament s'ha extingit també la tradició agropecuària
de la zona, i el coneixement ecològic tradicional associat a la pràctica de l'agricultura i la ramaderia
en aquesta regió. La transmissió del coneixement agrari local va veure's interrompuda a partir dels
anys seixanta del s. XX perquè els fills i filles de pagès no van seguir amb l'activitat agrària familiar, i
perquè bona part dels pagesos/es joves que s'han incorporat al sector en l'última dècada no
provenen d'una tradició familiar agrària. A més, també han desaparegut les varietats tradicionals i
les races autòctones, malgrat que actualment hi ha algunes iniciatives de recuperació d’aquest
patrimoni.
Aquest és el cas del tomàquet Mandó de Collserola, recuperat l’any 2011 de la mà de Damià
Gibernet de Cal Mandó, amb el suport del Consorci i la Fundació Miquel Agustí i la participació de
la pagesia de Collserola. El tomàquet Mandó de Collserola forma part d’una tipologia de tomàquet
que s’anomena Marmande, una regió de França des d’on es van fer famoses a tot Europa varietats
amb una forma i colors similars. Són de mida gran, aplanats, de color taronja i amb les costelles
subtilment marcades. Tot i no ser massa dolços ni àcids, els fruits desprenen una aroma intensa i
presenten una textura cremosa149.
Justament, amb l’objectiu de conservar i millorar les varietats locals, l’any 2015 s’aprova la Marca
de Garantia de Producte de Collserola. Aquesta marca és un distintiu de productes agroalimentaris
de qualitat, proximitat, garantia, territori, identitat i de temporada que estan produïts en l’àmbit
territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola. La Marca de Garantia compta amb un
reglament d’ús general i amb uns reglaments específics per a cadascun dels productes que la
conformaran. Actualment hi ha 6 productes amb reglament específic (cabrit, xai, mandarines, mel,
tomàquet Mandó de Collserola i vi) i 6 productors inscrits, que en conjunt treballen amb tots els
productes excepte el xai i la mel. Aquests productors són:
•

La Masia de Can Puig: cabrit i tomàquet.

•

Can Carlets: mandarina.

•

Can Santoi: tomàquet Mandó de Collserola

•

L’Olivera SCCL: vi.

•

L’Ortiga Productors Ecològics SL: tomàquet Mandó de Collserola.

•

Vinya de Can Font: tomàquet Mandó de Collserola.

En el marc de la línia de treball d'acompanyament a la pagesia que es desenvolupa dins el projecte
de «Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola» s’està treballant en la incorporació de
varietats d’horta i fruita a la Marca de Garantia, per tal que aquesta compti amb un ventall més
ampli i representatiu dels productes hortofructícoles que s'elaboren a la serra. Actualment, les
149 Parc de Collserola (2012). El tomàquet Mandó de Collserola. Una varietat històrica i tradicional de la Serra.
Exposició Itinerant Conreus i pastures a Collserola.

varietats preseleccionades de forma participativa estan en la fase d’experimentació, i s’han plantat
a l’hort de Can Coll i als horts de la pagesia interessada. Aquest procés ha permès que altres
pagesos que no estaven al registre s’inscriguin per poder comercialitzar els productes de la Marca
de Garantia de Collserola.
Al seu torn, la pagesia de Collserola treballa amb varietats tradicionals i races autòctones. Una
bona part dels productors d’horta entrevistats treballen amb varietats tradicionals, tot i la dificultat
de la seva conservació. Tanmateix, amb els circuits curts de comercialització la necessitat de
conservació disminueix i es poden tenir hortalisses de varietats locals, de més qualitat: « No hi ha
un producte híbrid que pugui competir a nivell organolèptic (amb les varietats tradicionals), però té
les dificultats de la conservació, sobretot pensant en el transport. I com que l'agricultura està més
pensada amb el transport que amb l'estomac, han desaparegut les varietats tradicionals.» (A3). Els
productors d'horta entrevistats sobretot treballen amb varietats tradicionals d’enciam, tomàquet
(gairebé tots cultiven el tomàquet Mandó, i el valoren positivament) i en alguns casos col, pebrots i
albergínies; també amb algunes varietats d’arbres fruiters. A més, dos dels tres ramats que
pasturen a Collserola són de races autòctones catalanes: 300 ovelles de raça ripollesa a Montcada i
Reixac i 200 cabres de la raça Cabra Blanca de Rasquera al Papiol.
A l’àmbit d’influència de Collserola hi ha diversos agents que treballen per recuperar el
coneixement agrari tradicional i fer difusió dels seus valors. Destaca la tasca que realitza el
Consorci de Collserola, amb accions com la descrita Marca de Garantia o l’exposició itinerant
«Pastures i Conreus de Collserola». Aquesta exposició va ser creada el 2010 i en els seus plafons es
presenten les zones agrícoles a Collserola i les varietats tradicionals que s’hi treballen, així com les
espècies representatives dels marges i la fauna característica, entre d’altres. L’any 2013 es van
incloure dos plafons més que descriuen la Marca de Garantia i la recuperació del Tomàquet Mandó
de Collserola.
Per altra banda, el Consorci també organitza jornades que contribueixen a donar visibilitat a
l’activitat agrària de la Serra. Per una banda, des de fa 8 anys es celebren les jornades de la vinya i
el vi a Collserola, organitzades conjuntament pels 9 municipis del Parc Natural per apropar al públic
el passat agrícola de Collserola i el seu llegat patrimonial. El programa inclou diverses propostes
que van des de passejades guiades, tallers, tasts i demostracions fins a jornades d’activitats
participatives. Per altra banda, algunes edicions de la Festa Primavera del Parc Natural s’han
dedicat a l’agricultura al parc, i en el seu marc s'han realitzat passejades guiades, tallers, xerrades i
parades de productors locals.
Altres iniciatives destacables són les que es realitzen des del Celler Modernista de Sant Cugat del
Vallès o des del Museu Municipal de Molins de Rei, des d’on es recupera el coneixement associat a
l’elaboració del vi a la serra. També cal anomenar la tasca que s'impulsa des del Centre d’Estudis
Santjustencs, amb l’organització de jornades per donar a conèixer l’agricultura a Collserola.
12.2.2 Les fires agràries
Catalunya té una gran tradició de celebrar festes de motius agraris i celebracions gastronòmiques,
com es pot observar en el Mapa 13. El focus de més densitat es troba a l’interior de les comarques

barcelonines i gironines, a les Terres de l’Ebre i al Prepirineu lleidatà, especialment al Pallars Jussà.
Mapa 13: Distribució municipal de les festes de motius agraris i celebracions gastronòmiques

Font: Aldomà, I., et al (2017)
Collserola compta amb diverses fires vinculades a l’activitat agrària. La fira agrícola per excel·lència
és la Fira de la Candelera, que es celebra a Molins de Rei des de fa 167 anys. Tot i que actualment
s’ha ampliat a més sectors, el fil conductor és l’agricultura, i els 300.000 visitants poden trobar més
de 900 expositors i participar de les activitats que s’hi organitzen. L’origen de la Fira es remunta al
1852 quan, a petició d’un grup de propietaris i de l’Ajuntament, Isabel II va instituir la primera Fira
de la Candelera. L’activitat firal es centrava en mostres agrícoles i de bestiar i no va ser fins el 1951,
coincidint amb el seu centenari, que es va celebrar la primera Exposició Industrial, Comercial i
Agrícola. Posteriorment es va anar incorporant nous sectors fins arribar al que és ara, però els seus
orígens agraris segueixen sent presents i la fira de fires integra la fira de planter, arbres fruiters i de
jardineria, la fira de maquinària agrícola, la fira de vins, la fira d’alimentació i la mostra de bestiar. A
més, cada any s'organitzen formacions en temes agrícoles, introduint també aspectes relacionats
amb la Producció Agrària Ecològica.
Per altra banda, des de 2010 la cooperativa de consum ecològic organitzat Can Pujades organitza
la Fira Agrícola de Collserola, al Centre Cívic Vázquez Montalban de Vallvidrera. La finalitat de la fira
és posar en contacte els veïns i veïnes del barri de Vallvidrera i la ciutadania en general amb els
productors ecològics de la zona, en un ambient festiu i participatiu. Els expositors mostren i venen
els seus productes, es realitzen tallers per infants i adults, s’organitzen xerrades i taules de debat i
es tanca la jornada amb un dinar popular150.
Per últim, la Festa de la Cirera del Papiol, que es celebra a principis de juny, és un dels altres
esdeveniments agraris rellevants que tenen lloc a l’àmbit d’influència de Collserola. Amb 35
edicions realitzades, els plans per al futur són que la festa vagi prenent més caire de fira, sense
renunciar als orígens festius; que a banda de la cirera, també es promocionin altres productes de la
terra, sobretot gastronòmics, de qualitat, autòctons, de quilòmetre zero i d’elaboració pròpia; i
150 http://canpujades.org/

impulsar altres activitats econòmiques locals com la restauració i el comerç 151.

12.3. Aprofitament dels béns patrimonials
A l’hora de promoure i organitzar els béns patrimonials, cal tenir en compte la proximitat i la
complementarietat entre els diferents tipus de béns. Per una banda, els espais naturals protegits
tenen la capacitat d’actuar de punt d’unió dels béns patrimonials d’un territori. En el seu interior
inclouen no només flora, fauna, i paisatges d’un gran valor, sinó també béns culturals destacats.
Per altra banda, els itineraris i rutes patrimonials permeten relligar determinats elements
patrimonials, que poden presentar-se a través d’un trajecte real o com un simple lligam de
proximitat i continguts entre elements patrimonials aïllats. En els darrers anys han proliferat les
rutes gastronòmiques, tot i que el seu auge podria arribar a plantejar un cert desgast de la figura,
sobretot si al darrere no hi ha un suport informatiu, promocional i de continguts ben definit,
atractiu i visitable152.
Mentre que el patrimoni material està força inventariat i reconegut, manca un reconeixement del
patrimoni lligat als coneixements populars, i concretament, al vinculat a les activitats agràries i al
medi rural. En aquest sentit, el cas de les pràctiques vinculades a l’agricultura preindustrial, poden
generar un nou valor afegit a partir de la recuperació de varietats antigues, produccions artesanes
alimentàries, entre d’altres153.
A més del potencial agroalimentari, la recuperació i potenciació dels patrimonis agroalimentaris
pot passar també per la recuperació dels usos no agraris, tan els relacionats amb la transformació
de matèria primera (tèxtil, medicinals, obtenció d’energia), com els usos vinculats amb els serveis
(turisme, cultura, ...)154.
Figura 6: Activitats complementàries relacionades amb la cadena de producció alimentària

Font: Aldomà, I., et al (2017)
151 http://www.elpapiol.cat/papiol/apartats/index.php?apartat=265
152 Font: Aldomà, I., et al (2017). Op. Cit
153 Ibidem
154 Ibidem

12.4 Reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica
A continuació, per mitjà de la Taula 23, es presenten les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats per a la Transició Agroecològica en l'àmbit del
patrimoni agroalimentari a Collserola.
Taula 23. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del patrimoni agroalimentari
Circumstàncies NEGATIVES
(factors de risc)

Circumstàncies INTERNES
(depenen més dels projectes)

Circumstàncies EXTERNES
(depenen de factors que els
projectes no controlen)

Circumstàncies POSITIVES
(factors d'èxit)

DEBILITATS

FORTALESES

- manca de conservació del patrimoni material degut al cost.
- manca de visualització del patrimoni material en mans de
privats.
- manca de varietats i races locals i del coneixement associat.

- el CNPSC vetlla per la protecció i recuperació del patrimoni i fa de
paraigües de les accions de les administracions locals del territori.
- patrimoni material ben inventariat.
- participació de voluntariat en iniciatives de restauració de
patrimoni.
- existència d’experiències que vinculen turisme i àmbit
agroalimentari.
- existència de fires i aplecs vinculats a l’alimentació.
- existència d’itineraris que posen en valor l’activitat agrícola.

AMENACES

OPORTUNITATS

- l’abandonament de l’activitat agrària causa degradació del - elevat nombre de visitants al parc.
patrimoni material i immaterial.
- patrimoni amb potencial de ser recuperat.
- poc coneixement del valor patrimonial per part de bona part - existència d’un gran nombre de restaurants.
dels usuaris del parc.
- la sequera i la construcció d’infraestructures han causat
l’assecament de mines i fonts.
- el vandalisme i la massificació limiten la conservació del
patrimoni.

Font: elaboració pròpia

A partir de l'anàlisi DAFO que s'ha presentat en aquest apartat, l'equip tècnic i el Grup Motor del
projecte han determinat quins són els principals reptes i potencialitats per a la Transició
Agroecològica en l'àmbit del patrimoni agroalimentari a Collserola. Els reptes als que s'ha
considerat prioritari mirar de donar resposta per tal de promoure la Transició Agroecològica en
aquest àmbit es deriven de les debilitats i les amenaces presentades més amunt. Per la seva
banda, les potencialitats es deriven de les fortaleses i les oportunitats.

Reptes
•

Manca de conservació del patrimoni agroalimentari material

•

Manca de visualització i valoració del patrimoni agroalimentari, tant del material com del
immaterial.

Potencialitats
•

El patrimoni agroalimentari material està ben inventariat.

•

Elevat nombre de visitants del Parc Natural.

13. Els agents socials de la Transició
Agroecològica a Collserola

En aquest capítol es presenten els agents socials que estan jugant o poden jugar un paper rellevant
en relació al treball per promoure la Transició Agroecològica a l'àmbit d'influència del Parc Natural
de la Serra de Collserola (en endavant, PNSC). S'han tingut en compte tant els actors que a
Collserola fomenten la Transició Agroecològica o són afins als seus plantejaments, com els actors
que en principi no ho són tant però tenen una relació directa amb el sistema alimentari d'aquest
territori. Aquests últims, s'ha considerat que és important tenir-los en compte, i mirar d'entendre
quins són els seus interessos i posicionaments.
Per altra banda, atès que en l'àmbit d'influència del Parc Natural hi ha centenars d'entitats que
fomenten l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària des de diferents àmbits de treball, en el
contingut d'aquest capítol s'ha optat per tenir-les en compte de forma agrupada i genèrica. No
obstant, atès que es considera que aquestes entitats i les iniciatives que desenvolupen són un dels
principals actius a l'hora de promoure la Transició Agroecològica a Collserola, s'està treballant en la
identificació de totes elles i en la creació d'un mapa digital interactiu en el que quedin totes
recollides.
Imatge 1. Mapa de les iniciatives que promouen l’Agroecologia i la Sobirania Alimentària a
Collserola, elaborat el 18/11/2017

Font: elaboració pròpia.

El contingut del present capítol s'ha estructurat en tres apartats, que es corresponen amb els trets
tipus d'agents socials que s'han tingut en compte. En el primer apartat, es presenten els agents
institucionals. En el segon, es relacionen els agents socials organitzats no institucionals. Finalment,

en el tercer apartat es presenten els agents socials no organitzats.

13.1 Agents institucionals
Les administracions públiques rellevants per al projecte de promoció de la Transició Agroecològica
a Collserola són totes les que formen part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
En principi, totes elles són favorables a la proposta de promoure la Transició Agroecològica, però
tenen graus d'implicació diferents en el projecte.
El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant CPNSC) és la institució que a
principis de 2016 va decidir impulsar el projecte de promoure la Transició Agroecològica a
Collserola. Per mitjà de la promoció d'aquest projecte, el Consorci dona continuïtat als treballs de
reactivació de l'activitat agropecuària que ve realitzant des de la seva constitució, l'any 1987, i que
l'any 2013 el van dur a aprovar el Pla Agropecuari de Collserola.
Dels nou ajuntaments que formen part del CPNSC, fins ara ha destacat la implicació en el projecte
dels de Sant Cugat del Vallès i Barcelona. Tots dos han aportat finançament per al
desenvolupament de les fases I i II del projecte, realitzades respectivament els anys 2016 i 2017, i
s'han compromès a aportar-ne de cara a les fases III i IV (2018 – 2020). Un segon grup
d'ajuntaments el formen els de Cerdanyola del Vallès, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sant
Just Desvern, els quals han començat a col·laborar amb el projecte durant el 2017 i s'han
compromès a implicar-se més i a aportar finançament a partir del 2018. El tercer grup el
constitueixen els ajuntaments de El Papiol, Esplugues de Llobregat i Montcada i Reixac, que han
mostrat interès i disposició en participar en el projecte però amb els que fins ara no s'ha concretat
cap acord de col·laboració. Cal fer esment, també, de l'Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, que en repetides ocasions ha explicitat el seu interès en implicar-se en el projecte.
Per la seva banda, tant l'Àrea Metropolitana de Barcelona com la Diputació de Barcelona recolzen
el projecte de forma explícita a través de la seva participació en la Comissió de Seguiment, i
aportant finançament per a la realització d'accions concretes en el marc del desenvolupament del
projecte. Finalment, la Generalitat de Catalunya ha mostrat interès en el projecte a través del
responsable de l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura Ramaderia i
Pesca (en endavant, DARP), però fins ara no s'ha implicat activament en el seu desenvolupament.
Per altra banda, es considera que en general des del DARP no es recolza prou la petita producció
agroecològica, sinó que més aviat es menysté i no se li dóna la importància que mereix.
Es considera que les administracions públiques que formen part del CPNSC han de tenir un paper
molt important en el desenvolupament del projecte. En tant que membres de la Comissió de
Seguiment, el seu rol és dotar de legitimitat política el procés, monitoritzar l'avenç del projecte i
aconseguir i/o aportar els recursos necessaris per garantir la seva continuïtat.
A part de les administracions públiques que s'han esmentat, existeixen en l'àmbit d'influència del
PNSC altres agents institucionals que han de ser també tinguts en compte a l'hora de promoure la
Transició Agroecològica a Collserola. Dins d'aquest grup destaca, en primer lloc, Can Coll 155, un
155 La tasca que realitza Can Coll en l'àmbit de l'educació ambiental i agroecològica s'analitza abastament en el Capítol
11.

equipament públic del parc que depèn del CPNSC, que centra la seva activitat en l'educació
ambiental i agroecològica, i que és totalment afí al projecte. Per altra banda hi ha realitats com ara
els mercats municipals, que tot i no haver apostat fins ara de forma clara pels productes locals i
ecològics, darrerament a força municipis del parc s'estan acostant progressivament a aquests
plantejaments. Finalment, dins d'aquest grup també hi ha actors com ara MercaVallès o
Mercabarna, actors que tenen un pes específic important dins l'àmbit agroalimentari, però que a
dia d'avui són encara lluny d'identificar-se amb la proposta de la Transició Agroecològica.

13.2 Agents organitzats no institucionals
Dins aquesta tipologia d'agents s'han inclòs entitats, col·lectius, associacions, organitzacions i
empreses de l'àmbit de Collserola relacionades amb el sector agroalimentari. Es tracta d'un grup
heterogeni i molt nombrós dins el qual hi ha tant actors que estan totalment implicats en la
promoció de la Transició Agroecològica, com agents que no són especialment afins a aquest
projecte o que fins i tot podrien oposar-s'hi. A continuació es presenten alguns dels agents
organitzats no institucionals més rellevants, començant pels que són més afins i estan més
implicats en el projecte, i acabant pels que en principi estarien més allunyats de la proposta de
promoure la Transició Agroecològica a Collserola.
En primer lloc, cal destacar totes les entitats, col·lectius, associacions i empreses que promouen
activament l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària a l'àmbit d'influència de Collserola. En aquest
territori hi ha més de 200 agents organitzats que promouen aquest tipus d'iniciatives en tots els
diferents àmbits relacionats amb l'agricultura i l'alimentació (producció, distribució i
comercialització, consum, educació i sensibilització, etc.). Dins d'aquest grup sobresurt la pagesia
de Collserola, que majoritàriament treballa d'acord amb els principis de l'Agroecologia i la
Sobirania Alimentària, i que cal considerar com un agent organitzat ja que des de finals de 2016
està protagonitzant un procés d'articulació interna. També destaca que altres agents d'aquest grup
impulsin iniciatives com ara els grups i cooperatives de consum ecològic, els horts comunitaris, els
menjadors escolars ecològics o els horts escolars. Com s'ha assenyalat més amunt, es considera
que aquests agents socials i les iniciatives que desenvolupen són un dels principals actius a l'hora
de promoure la Transició Agroecològica de Collserola.
Formen també part del grup d'agents organitzats no institucionals les empreses d'educació
ambiental. En l'àmbit del Parc Natural treballen un nombre important d'aquest tipus d'empreses,
les quals tenen un posicionament afí a la proposta de promoure la Transició Agroecològica a
Collserola.
La Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, que aglutina diverses entitats que treballen per la
conservació dels valors naturals de la serra, té també un posicionament favorable a la proposta de
promoure la Transició Agroecològica a Collserola, i participa en el projecte en la mesura que forma
part de la seva Comissió de Seguiment.
Collserola Iniciatives, que agrupa diversos propietaris i actors que desenvolupen activitats
socioeconòmiques de diferents tipus dins l'àmbit de la serra, és un cas similar a l'anterior: es
mostra favorable al projecte i forma part de la seva Comissió de Seguiment.

Cal també considerar el paper que poden jugar en el projecte el mitjans de comunicació, tant els
locals dels municipis del parc com els de masses. En els últims anys, en general els mitjans de
comunicació s'han fet ressò de l'augment de l'interès de la ciutadania per la feina que realitza la
pagesia del país, els productes de proximitat, etc., de manera que es considera que aquests actors
poden ser força afins a la proposta de promoure la Transició Agroecològica a la serra.
Un altre actor a tenir en compte és Unió de Pagesos. Malgrat que la majoria dels pagesos i pageses
de Collserola no estan afiliats ni a aquest ni a cap altre sindicat agrari, algun si que en formen part,
i es considera que aquesta organització agrària pot jugar un paper important dins el projecte, per
exemple a l'hora d'interpel·lar el DARP.
Les associacions de veïnes i veïns dels barris que limiten o estan dins del Parc Natural són un altre
actor organitzat no institucional a tenir en compte. Es considera que en general poden ser
favorables a la Transició Agroecològica, i que poden tenir un paper important a l'hora de donar a
conèixer el projecte entre la ciutadania, però fins ara només l'AAVV del barri barceloní de Sarrià ha
explicitat el seu interès i s'ha incorporat a la Comissió de Seguiment.
Un actor clau dins d'aquest grup són els petits comerços d'alimentació que hi ha als municipis del
Parc Natural. Aquests establiments duen temps perdent quota de mercat i patint la competència
que representen per a ells els supermercats, fins el punt que en l'última dècada molts han hagut
de plegar, i els que sobreviuen sovint estan en una situació difícil. En aquest context, els petits
comerços d'alimentació poden mirar de diferenciar-se apostant pels productes de proximitat i
qualitat i, en aquest sentit, podrien entendre la proposta de promoure la Transició Agroecològica
com una oportunitat.
Els restaurants que hi ha en l'àmbit de Collserola representen un cas similar al dels petits comerços
d'alimentació. En principi, aquest tipus d'establiments no tenen perquè tenir un posicionament
especialment afí a la Transició Agroecològica. Tanmateix, com s'explica al Capítol 8, l'aposta pel
producte de proximitat i qualitat és una tendència a l'alça en la restauració catalana, i en aquest
context els restaurants de l'àmbit de Collserola podrien donar suport i contribuir a la Transició
Agroecològica si inclouen aquest tipus de productes en les seves cartes i menús, fet que els
permetria diferenciar-se.
Un altre actor a tenir en compte són les cooperatives agràries amb les que treballen els pagesos de
Collserola que es dediquen als cultius extensius. Bàsicament són dues, La Perpetuenca, situada a
Santa Perpètua de la Mogoda, i la Cooperativa Agrària i Comarcal del Vallès, situada a les
Franqueses del Vallès. Malgrat trobar-se fora de l'àmbit del Parc Natural, si obrissin una línia de
pinso ecològic aquestes cooperatives agràries podrien donar un gran impuls a la transició ecològica
dels cultius extensius de Collserola. Tanmateix, a dia d'avui les persones que formen part dels
òrgans de govern són reticents a la Producció Agrària Ecològica, de manera que a curt termini és
poc probable que contribueixin a promoure la Transició Agroecològica.
Finalment, dins el grup dels actors organitzats no institucionals hi ha també els supermercats i
grans superfícies de distribució, i les empreses de transformació alimentària agroindustrial.
Ambdós tipus d'actors encarnen i es beneficien de la situació actual de domini del sistema

alimentari industrial i globalitzat, una situació que precisament es vol mirar de capgirar en l'àmbit
de Collserola per mitjà del foment de la Transició Agroecològica. Així doncs, és d'esperar que
aquests actors siguin més aviat contraris al projecte.

13.3 Agents no organitzats
Aquest grup d'actors el conformen col·lectius que no estan articulats però tenen una relació més o
menys directa amb l'àmbit agroalimentari de la zona d'influència de Collserola. Conseqüentment,
han de ser tinguts en compte ja que poden jugar un paper rellevant en relació al treball per
promoure la Transició Agroecològica en l'àmbit d'influència del Parc Natural.
Dins aquest grup destaquen els pastors de Collserola, que actualment són només tres. Els
contactes que s'han mantingut amb ells en el marc del projecte permeten afirmar que són
favorables a la proposta de fomentar la Transició Agroecològica en l'àmbit del Parc Natural, però en
general són més aviat reticents a organitzar-se entre ells i amb la resta de pagesia de la serra. En
aquest sentit, malgrat haver-los convidat, fins ara no han participat en cap de les reunions i tallers
que s'han realitzat en el marc del projecte.
Un altre actor no organitzat que pot tenir un paper rellevant en el projecte són els anomenats
«influencers», persones que compten amb certa credibilitat sobre un tema concret i que són molt
actives a les xarxes socials, de manera que tenen la capacitat de promoure l'adhesió de moltes
persones a les propostes, projectes o marques que promocionen. En el marc del projecte, s'ha
detectat la presència a l'àmbit d'influència de Collserola de diverses persones que poden actuar
com a influencers en el sector agroalimentari i gastronòmic, i que tenen uns plantejaments molt
propers als de la Transició Agroecològica. Un d'ells va participar a la reunió de constitució de la
Comissió de Seguiment del projecte, i s'ha mostrat interessat en col·laborar amb el projecte.
Cal també tenir molt en compte els visitants del Parc Natural. Es tracta d'un col·lectiu molt
nombrós el qual, malgrat estar integrat per persones amb perfils molt heterogenis, es considera
que en general és sensible a la necessitat de millorar la conservació dels valors naturals de la serra.
Això hauria de comportar que els visitants del Parc Natural fossin també favorables a la promoció
de la Transició Agroecològica. Tanmateix, entre el públic profà està encara força estès l'imaginari de
que la conservació de la biodiversitat i la reactivació de l'activitat agropecuària són objectius
contradictoris. Així, el posicionament actual dels visitants de Collserola és probable que en general
sigui menys favorable al projecte del que seria desitjable, i aquesta és una qüestió que caldrà
treballar per mitjà d'accions d'informació i conscienciació.
Les persones que cultiven horts d'autoconsum en l'àmbit de Collserola constitueixen també un
grup no organitzat que ha de ser considerat en el marc del projecte. Es considera que són persones
amb sensibilitat i interès per l'activitat agrària, els productes de proximitat i qualitat, el patrimoni
agroalimentari, etc. Conseqüentment, es pressuposa que poden ser afins a la proposta de
promoure la Transició Agroecològica en l'àmbit de la serra. Alhora, però, es té constància de que
en molts casos es tracta de persones grans que no tenen massa interès en en organitzar-se ni en
implicar-se en processos participatius.

Un altre col·lectiu que ha de ser tingut en compte dins aquest grup d'actors no organitzats són els
propietaris agroforestals. Si bé és cert que alguns d'ells participen en el grup organitzat «Collserola
Iniciatives», la majoria no ho fan, ni estan articulats de cap forma. Es tracta també d'un grup de
persones heterogeni, i per tant és difícil establir el posicionament del col·lectiu envers el projecte.
No obstant, es considera que almenys una part d'ells poden tenir interès en les propostes
orientades a reactivar l'activitat agrosilvopastoral en l'àmbit del parc, ja que aquestes podrien
contribuir a que trobessin la forma d'extreure un rendiment del seu patrimoni.

13.4 Sociograma
A mode de resum, per mitjà de la Figura 7 s'ofereix una representació gràfica del posicionament
dels diferents agents socials que s'han presentat en aquest capítol. La posició en el digrama de
cadascun dels agents s'ha determinat en funció de dues variables: la tipologia d'agent (agents
institucionals, agents organitzats no institucionals i agents no organitzats) i el seu grau d'afinitat
envers la proposta de promoure la Transició Agroecològica a Collserola.
Figura 7: posicionament dels agents socials del territori en relació a la proposta de promoure la
Transició Agroecològica de Collserola.

Font: elaboració pròpia.

14. Conclusions

En aquest capítol es presenten les conclusions del diagnòstic participatiu del sistema alimentari en
l'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant, PNSC) 156, realitzat en la
Fase II del projecte “Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola”.
Aquesta diagnosi s'ha dut a terme tenint en compte dues dimensions. Per una banda, s'ha estudiat
la dimensió de «cadena alimentària», que inclou els àmbits de la producció agrària professional, la
indústria alimentària, la distribució i la comercialització d'aliments i el consum alimentari. Per altra
banda, s'ha analitzat la «dimensió sociocultural», que engloba els àmbits de la producció agrària
per l'autoconsum, el patrimoni agroalimentari i l'ús públic i l'Educació Agroecològica. A
continuació, es presenten les conclusions per cadascun dels àmbits analitzats en l'informe, i al final
s'inclou una taula resum amb els reptes i les potencialitats per a la Transició Agroecològica a
Collserola que s'han identificat com a prioritaris en cada àmbit.
La producció agrària professional al PNSC es troba en una situació força difícil. Les poques
explotacions agràries professionals que funcionen dins el límits del parc (entorn una vintena
comptant agricultura, ramaderia i apicultura) tenen en general un mida reduïda i una viabilitat
precària, i en conjunt produeixen un volum d'aliments força reduït. Amb tot, darrerament s'han
incorporat al sector primari nous professionals relativament joves que poden ser el germen de la
renovació del sector.
D'entre els reptes per reactivar l'activitat agropecuària professional des de la perspectiva
agroecològica, destaquen la pèrdua de superfície cultivada i les dificultats d'accés a la terra, els
danys als cultius que provoca la fauna salvatge, i la disminució de la disponibilitat d'aigua a les
finques. Pel que fa a les potencialitats, sobresurt que bona part de la pagesia de Collserola fa
Producció Agrària Ecològica i treballa amb Circuits Curts de Comercialització; que d'uns anys ençà
està creixent l'interès per l'ofici de pagès/a; la proximitat als grans centres de consum del país; i la
facilitat d'associar Collserola a productes de qualitat.
En relació a la indústria alimentària, destaca que als municipis del PNSC hi ha més d'un centenar
d'empreses que produeixen elaborats ecològics; tanmateix, no es disposa d'informació sobre
l'origen de les matèries primes ni els mètodes de producció que empren, de manera que no s'ha
pogut valorar quin paper poden jugar aquestes empreses en el procés de Transició Agroecològica.
Al seu torn, a l'àmbit d'influència del PNSC existeixen una desena de petites iniciatives de
transformació artesana d'aliments ecològics que comercialitzen els seus productes per mitjà de
circuits curts.
D'entre els reptes per a la Transició Agroecològica en l'àmbit de la transformació alimentària,
destaca que el condicionament d'obradors requereix una inversió important; que la normativa
higienicosanitària és un escull per la transformació artesana ja que està pensada per a la
transformació industrial; i que sovint les normatives municipals suposen entrebancs per a la
instal·lació d'aquest tipus de projectes. Pel que fa a les potencialitats, sobresurt que la pagesia de
Collserola té excedents puntuals que podrien ser encaminats cap a la transformació artesana, així
156 S'ha considerat que l'àmbit d'influència del Parc Natural de la Serra de Collserola engloba el territori dels 9
municipis que formen part del Parc Natural: Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del
Vallès, Molins de Rei, El Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat.

com capacitat per produir més; la proximitat als grans centres de consum del país; i la facilitat
d'associar Collserola a productes de qualitat.
Actualment els principals canals de comercialització de producte ecològic a Catalunya són les
botigues o els supermercats especialitzats en productes ecològics, seguits dels hipermercats,
supermercats i grans superfícies. Collserola compta també amb altres canals on trobar producte
local i ecològic, com ara comerços de barri, mercats, grups i cooperatives de consumidors/es (4%),
agrobotigues, menjadors escolars i una xarxa de restaurants vinculats a l’Agroecologia i l’economia
social i solidària. La pagesia del parc aprofita aquesta diversitat de circuits i comercialitza els seus
productes per mitjà de la combinació de diferents canals.
Els principals reptes per a la Transició Agroecològica en l’àmbit de la distribució i la comercialització
d’aliments són la manca de presència del producte local i ecològic a la majoria d'establiments, i el
fet que la Gran Distribució Alimentària (supermercats, hipermercats, etc.) acapara la major part de
la quota de mercat d'aquesta vàlua de la cadena alimentària. Pel que fa a les potencialitats,
Collserola compta amb una gran diversitat de circuits curts de comercialització, així com amb una
xarxa de mercats municipals que és única a Europa i té un gran potencial per fer accessible el
producte ecològic i de proximitat.
En l'àmbit del consum alimentari, destaca que els i les catalanes exigeixen cada cop més aliments
de qualitat, i que incorporen més criteris de sostenibilitat al realitzar la compra. Sobresurt, també,
que en tots els municipis del Parc Natural, excepte a El Papiol, funcionen grups i/o cooperatives de
consum de productes ecològics, fet que denota l'existència d'una massa crítica important de
persones vinculades a l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària.
D'entre els reptes per a la Transició Agroecològica en l'àmbit del consum alimentari, destaca que
un dels principals motius que addueixen les persones que no consumeixen aliments ecològics és la
seva manca d'accessibilitat; i, per altra banda, la pèrdua de cultura alimentària per part de bona
part de la ciutadania. Pel que fa a les potencialitats, sobresurt que el consum de productes
ecològics i de proximitat segueix augmentant a Catalunya de forma lenta però progressiva; i que
també ho fan les propostes encaminades a escalar el consum cooperatiu de productes ecològics i
de proximitat.
La producció agrària d'autoconsum, que inclou horts en precari, municipals, comunitaris i socials,
resulta ser molt rellevant en els municipis del PNSC, tant en termes de població implicada (prop de
5.000 unitats familiars), com de superfície cultivada (unes 110 hectàrees) i producció (unes 2.210
tones d'aliment/any). A més, a banda d'abastir la població d'aliments i de contribuir a la Sobirania
Alimentària de la regió, la producció agrària d'autoconsum també brinda importants serveis
ecosistèmics i econòmics, i fomenta ciutats més sostenibles.
Un dels principals reptes per a la Transició Agroecològica en aquest àmbit és la situació d'alegalitat
en que es troben els horts en precari, i l'absència d'una visió comú per part de les administracions
públiques locals sobre com regularitzar-los. Pel que fa a les potencialitats, destaca la possibilitat de
donar resposta a la necessitat d'ordenar les vores i marges del Parc Natural implantant cultius en
aquestes zones de transició entre l'entramat urbà i l'espai natural protegit.

Es calcula que, en els darrers anys, en què hi ha hagut un increment de l'ús públic del parc,
Collserola ha superat els 3 milions de visitants anuals. Això suposa una oportunitat i, alhora, una
amenaça per la producció agrària professional pels riscos i impactes que comporta aquest volum i
diversitat de persones que transiten aprop dels espais de producció agrària.
Pel que fa a l'Educació Agroecològica, dins l'àmbit d'influència del PNSC existeix un nombre elevat
d'entitats les quals, per mitjà de les activitats que realitzen, contribueixen de forma molt
significativa a visualitzar la vessant agrària de Collserola, les bones pràctiques agràries i la
producció ecològica en l'àmbit del parc. S'ha estimat que cada any participen unes 28.000
persones en les activitats d'Educació Agroecològica que es realtzen dins els límits del PNSC.
En l'àmbit de l'Educació Agroecològica els principals reptes per a la Transició Agroecològica son la
concepció de Collserola com un espai natural d'ús lúdic i no com un espai productiu; la manca de
reconeixement professional de la figura d'educador/a ambiental; i el fet que la majoria d'escoles
no treballin el cicle alimentari de forma integral. Per altra banda, les principals potencialitats son
l'elevat nombre d'iniciatives d'Educació Agroecològica que es realitzen a l'àmbit d'influència del
parc; i la visió transformadora i en consonància amb els principis de l'Agroecologia i la Sobirania
Alimentària de les entitats i persones que desenvolupen aquestes activitats.
Collserola compta amb un ampli patrimoni agroalimentari (masos, murs de pedra seca, cabanes de
pastor, varietats locals, coneixements, tradicions, fires, etc.) que incrementa el valor de l’espai
natural protegit i és un actiu per a la recuperació de l'activitat agrària a la serra.
En l'àmbit del patrimoni agroalimentari un dels principals reptes és l’elevat cost que implica
rehabilitar i conservar el patrimoni material. També la seva manca de visualització i valorització per
part de la ciutadania i els usuaris del parc. Pel que fa a les potencialitats, cal tenir en compte que
gairebé tot el patrimoni material està inventariat, i que l’elevat nombre de visitants del parc
permet comptar amb un públic objectiu molt ampli al que adreçar-se per donar a conèixer els
valors patrimonials de la serra.
A l'hora de promoure la Transició Agroecològica a Collserola cal tenir en compte tres tipus d'agents
socials diferents. Per una banda hi ha els agents institucionals; és a dir, les administracions
públiques que formen part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collsero. En principi, totes
aquestes institucions son favorables a la proposta de promoure la Transició Agroecològica a
Collserola, però tenen graus d'implicació diferents en el projecte.
En segon lloc, cal tenir en compte els agents socials organitzats no institucionals (entitats,
col·lectius, associacions, organitzacions i empreses dels municipis del PN relacionades directa o
indirectament amb l'àmbit agroalimentari). Es tracta d'un grup heterogeni i molt nombrós dins el
qual hi ha tant actors que estan plenament implicats en la promoció de la Transició Agroecològica,
com agents que no són especialment afins a aquest projecte o que fins i tot podrien oposar-s'hi.
Dins aquest grup destaquen les més de 200 entitats, col·lectius, associacions i empreses que
promouen activament l'Agroecologia i la Sobirania Alimentària a l'àmbit d'influència de Collserola.
Aquestes entitats i les iniciatives que desenvolupen són un dels principals actius a l'hora de
promoure la Transició Agroecològica a l'àmbit d'influència de la serra.

Finalment, cal també tenir presents els agents socials no organitzats: col·lectius de la zona
d'influència de Collserola que no estan articulats però tenen una relació més o menys directa amb
l'àmbit agroalimentari. Dins aquest grup, sobresurten els visitants del parc, les persones que
cultiven horts d'autoconsum i els propietaris agroforestals que no participen en cap grup organitzat
de l'àmbit del parc.

Taula 24: Resum dels principals reptes i potencialitats per a la Transició Agroecològica a l'àmbit
d'influència de Collserola
Producció agrària professional
Reptes

Potencialitats

Pèrdua de superfície cultivada.
Dificultat d'accés a la terra.
Danys que provoca la fauna salvatge.
Disminució de la disponibilitat d'aigua.

Producció Agrària Ecològica i CCC.
Augment interès per l'ofici de pagès/a.
Proximitat als centres de consum.
Facilitat d'associar Collserola a qualitat.

Indústria i transformació alimentària
Reptes

Potencialitats

Cost elevat instal·lació nous projectes.
Normativa higienicosanitària.
Normatives municipals.

La pagesia té excedents i pot produir més.
Proximitat als centres de consum.
Facilitat d'associar Collserola a qualitat.

Distribució i comercialització d'aliments
Reptes

Potencialitats

Manca de presència dels productes eco i de proximitat als Presència de diversos tipus de Circuits Curts de
establiments d'alimentació.
Comercialització.
Acaparament del mercat per part de la
Xarxa de mercats municipals única a Europa.
Gran Distribució Alimentària.

Consum alimentari
Reptes

Potencialitats

Accessibilitat limitada als productes ecològics i de Augment consum aliments eco i de proximitat.
proximitat.
Possibilitat d'escalar el consum cooperatiu d'aliments
Pèrdua de cultura alimentària.
ecològics i de proximitat.

Producció agrària d'autoconsum
Reptes

Potencialitats

Molta demanda i poca oferta d'horts urbans.
Necessitat d'ordenar les vores del Parc.
Manca de qualificació del sòl específica pels horts urbans. Contribució a la Sobirania Alimentària i a la resiliència
Situació d'alegalitat dels horts en precari.
social.
Manteniment de la cultura i el patrimoni agrari.

Ús públic i Educació agroecològica
Reptes

Potencialitats

La ciutadania no concep Collserola com un espai de
producció agrària.
La majoria d'escoles no treballen el cicle alimentari de
forma integral.

Nombre molt important d'iniciatives d'Educació
Agroecològica.
Els agents que fan EAe a l'àmbit del PN tenen una visió
transformadora i molt afí a la TAe.

Patrimoni agroalimentari
Reptes

Potencialitats

Manca de conservació del patrimoni material.
Manca de visualització/valoració del patrimoni.

Patrimoni material ben inventariat.
Elevat nombre de visitants del parc.

Font: elaboració pròpia
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