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1 GENERALITATS
1.1 ANTECEDENTS
Segons la Carta del Paisatge de la Vall del Tenes (2010), la Vall del Tenes a la dècada dels cinquanta era un
mosaic agroforestal, en el que les masies aïllades eren el sistema de poblament majoritari. Els nuclis rurals
crescuts al voltant de les esglésies i anomenats sagreres aglutinaven al voltant dels temples unes quantes
cases que havien crescut a partir de pocs carrers. Hi havia "...vinyes i oliveres als saulons: blat i cereal als
secans: hortalisses i farratges al regadiu. Les avellanes i la llet eren els productes que millor havien entrat al
circuit del comerç comarcal i extracomarcal" (Galobart, 1983).
A partir de 1960 comença un procés urbanitzador que transforma definitivament el paisatge de la Vall. El
resultat fou que el que abans eren camps de conreu i boscos es transformen en urbanitzacions aïllades i
deslligades de les sagreres i els rierals. L'aparició de les urbanitzacions va generar de retruc importants
canvis en l'economia de la vall. Un dels més notables és la reducció d'actius agraris que, a la vegada, generà
l'abandonament de camps de conreu i la transformació dels usos de moltes masies, que es reconverteixen
en restaurants i, més endavant, en cases de turisme rural. L'abandonament dels camps generà que aquests
siguin colonitzats per matolls i, amb el temps, per arbres. En conseqüència un segon canvi paisatgístic que
té lloc és el creixement de la superfície forestal, producte també de la caiguda de la rendibilitat del bosc per
l'arribada de la bombona de butà i del gasoil.
A partir de la dècada dels 80, un fet de repercussió en el paisatge és que l'activitat agrícola i ramadera
continua disminuint i s'abandonen més camps o s'han reconvertit en "gardens" o en magatzems de llenya o
de pedres. Paral·lelament, moltes masies van canviar d'ús o es van abandonar.
A una escala major, l'Observatori del Paisatge ja assenyala en el Catàleg de la Regió Metropolitana de
Barcelona que el paisatge de la Plana del Vallès es configura mitjançant dos grans components del paisatge:
l’urbà i l’agrícola, ambdós amb una presència gairebé idèntica des del punt de vista superficial.
Aquesta expansió urbanística, amb el conseqüent canvi d'usos de l'ocupació del sòl i la fragmentació del
territori, ha comportat una forta pressió sobre l'activitat agrària, disminuint la seva rendibilitat i continuïtat
productiva. Aquesta situació prop de grans àrees urbanes dóna al sector agrari una major potencialitat de
comercialització dels productes però per contra està sotmès a una sèrie d'amenaces constants com furts,
excessiva freqüentació, risc de requalificació dels sòls per a usos no agraris, afectació per infraestructures i
obres d'interès públic.
Ja la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària descriu la necessitat de protegir el sòl d'ús agrari
i especialment el situat en zones situades amb una forta pressió urbanística. El parlament de Catalunya en
la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de data 14 d'abril de 2010, determina en el seu punt II de
polítiques destinades a desenvolupament rural sostenible del territori la necessitat de protegir i promoure
el sòl per a usos agraris.
A l'avantprojecte de Llei Agrària, també es destaca la necessitat de potenciar i dinamitzar els espais agraris
periurbans
En relació amb els valors productius, el sector primari de la Plana del Vallès produeix productes agrícoles
d’alta qualitat que tenen una bona inserció en els circuits comercials de proximitat i que són especialment
reconeguts i valorats pel consumidor. Tot i que s’han perdut les millors terres de regadiu i el que romanen
sobretot són cereals secaners, als escassos regadius que queden s’hi fan productes d’horta que tenen gran
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acollida. Pel que fa al secà, s’està passant de la lògica productivista, per la qual el blat produït al Vallès no
s’individualitzava, a una producció de gra que serveix per elaborar un pa a la comarca de qualitat superior,
de manera que el consumidor sol pagar més sabent que té un origen conegut, s’ha elaborat a la vora i
posseeix unes qualitats organolèptiques elevades. En aquest sentit, sorgeixen el pa de Gallecs i el de Sant
Julià, a partir de cereals produïts al Vallès i que es panifiquen i distribueixen a la pròpia comarca. Quant als
regadius, destaca els darrers anys la recuperació i extensió del conreu de la mongeta o fesol del ganxet,
que s’havia perdut força i que ha tingut una notable embranzida i ara és molt valorada per la gastronomia
de la comarca. Recentment s’ha obtingut la indicació geogràfica protegida per a aquest llegum, que es
limita a les comarques del Vallès i del Maresme. Hom detecta un augment del regadiu en antigues terres de
secà, que s’associa amb la voluntat ferma d’incrementar la producció d’hortalisses i llegums que trobin
directament recepció per part del consumidor urbà mitjançant circuits de consum de proximitat. En
conjunt, totes les terres del Vallès –per ser sedimentàries i planeres- són agronòmicament bones o molt
bones, tant pel que fa al regadiu com al secà.
Amb la voluntat de millorar l’agricultura a la comarca han sorgit els darrers anys iniciatives d’abast local o
supralocal, capitanejades per les administracions locals, que pretenen salvaguardar-ne i desenvolupar-hi els
espais agraris. Aquestes iniciatives han dut a terme estratègies de promoció específiques encaminades a
satisfer el consumidor exigent, per exemple afavorint l’agricultura ecològica. Entre aquestes iniciatives es
poden destacar el Parc agrari de Sabadell o l’Espai rural de Gallecs, recentment esdevingut Espai natural de
Gallecs, i d’altres –no reeixides, però en el seu moment plantejades- als espais agraris protegits del pla de
Palou, les Franqueses o el Llevant. La iniciativa popular de crear un Parc agrari del Vallès (PAV) pretén
relligar aquestes iniciatives disperses i dotar-les de coherència territorial. Des d'ens locals i supramunicipals
s'han potenciats fires i jornades per a potenciar els productes agraris locals i donar a conèixer la seva
qualitat. També el sector privat, per exemple a través de cooperatives de consumidors, està fent molta
feina i s’està aconseguint que nombrosos pagesos de la comarca puguin vendre els seus productes
directament als consumidors i, per tant, que el paisatge agrari de la unitat es mantingui perquè es
productiu i rendible, ja que una pagesia que orienta la seva producció als circuits directes de consum, en
general augmenta els seus ingressos. Iniciatives com Cuina Vallès –associació de cuiners que prioritzen el
consum de productes locals- permeten també avançar en aquesta direcció.
És evident que els espais agraris són multifuncionals, per una banda tenen una funció econòmica que dóna
llocs de treball directes i indirectes i per altra banda té una important funció ecològica i paisatgística,.
essent un element indispensable per a preservar l'equilibri i la sostenibilitat territorial.
A fi de mantenir i potenciar aquests espais és necessari dotar-los de figures de protecció, però també de
polítiques actives que puguin revalorar i dinamitzar el sector.
L'Estudi Estratègic de Dinamització Agrícola a la Vall del Tenes que aquí s'exposa fou encarregat per la
Mancomunitat de la Vall del Tenes a l'empresa AGRO90, S.L, amb domicili al Passatge Jorba, núm. 2 - 1r
3a, 08182 de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), amb contracte signat el 28 de juny de 2018, amb un
termini d'execució de 4 mesos i 2 mesos de participació pública.
El procés de participació pública que ha seguit aquest estudi es presenta en el document de Memòria
Participativa.
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1.2 OBJECTIUS DE L'ESTUDI
L'objectiu principal del present estudi és analitzar la situació actual del sector agrícola i ramader a la Vall
del Tenes, detectar les principals problemàtiques, les seves potencialitats i proposar accions que ajudin a
valoritzar i dinamitzar el sector.
Amb la dinamització del sector agrícola es persegueixen cinc objectius secundaris:






Potenciar la producció i comercialització de productes agrícoles i ramaders de qualitat i proximitat.
Crear una demanda dels productes agraris locals, que comportarà implícitament una revitalització del
sector
Crear llocs de treballs, principalment dirigits a joves i dones.
Preservar els valors paisatgístics, ambientals i patrimonials que l'agricultura porta associats
Evitar l'abandonament de conreus i masies, que repercuteix sobre una millora del paisatge agroforestal
de la Vall.

Tot i que el títol del projecte fa referència només al sector agrícola (Estudi estratègic de dinamització
agrícola) s'han analitzat també les dades d'explotacions ramaderes, ja que aquestes tenen una forta
interrelació amb el sector agrícola: existència de nombroses explotacions mixtes, necessitats de conreus on
aplicar les dejeccions ramaderes i producció de farratges per a l'alimentació del bestiar. Per aquest motiu,
quan en el present estudi fem referència al concepte agrari, agrícola, agricultura o similars, cal entendre'ls
en el sentit més ampli, incloent també la ramaderia, i tanmateix, les activitats complementàries associades.

1.3 METODOLOGIA D'ESTUDI
Metodològicament, el present estudi de dinamització es podria estructurar en quatre fases principals:
PRIMERA FASE


MEMÒRIA DESCRIPTIVA: Dóna informació i coneixement general sobre la situació agrícola actual a
l’àmbit supramunicipal d’estudi. Les fonts d'informació són els bancs i arxius de dades oficials
(Mancomunitat, Ajuntaments, Generalitat...) a través de la recerca documental i treball de camp “in
situ”, i el contacte amb els principals agents dels sector, així com el tractament de totes aquestes
dades.

SEGONA FASE


DIAGNOSI: Anàlisi crítica de la informació agrícola obtinguda inicialment. Les taques necessàries són les
conclusions, integració i interrelació de les dades, aplicades a l'àmbit d'estudi.

TERCERA FASE


PLA D'ACTUACIÓ ESTRATÈGICA: la base de l'estudi ha de ser la planificació de les línies estratègiques,
que es materialitzaran en una sèrie de projectes i accions dins cada línia (Avanç de Pla Estratègic).

QUARTA FASE


PLA DE PARTICIPACIÓ: ha d'haver una participació dels agents del sector agrícola, comercial i
administracions per compartir la diagnosi treballada i modificar/definir les línies estratègiques i accions
planificades inicialment (Pla Estratègic definitiu).
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Per tant, la metodologia de treball del present estudi s'assembla al que tradicionalment s'havia utilitzat en
el procés de les Agendes 21 municipals i supramunicipals a Catalunya, però adaptant-se a la temàtica
agrícola que ens ocupa.

1.3.1 Fonts d'informació
Per a la redacció de la memòria descriptiva, s'han utilitzat vàries fonts d'informació bàsica, directa (amb
participació d'agents del sector) i indirecta (mitjançant recerca bibliogràfica i a la xarxa).
En primer lloc, el Cens agrari, difós per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), l'últim a l'any 2009,
és una estadística agrària que s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura
de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació
actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques a l'hora de dissenyar la
política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada 10 anys i unes
enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Per tant, el cens és producte d'una operació
estadística.
En segon lloc, la Declaració única agrària (DUN), la última de l'any 2017, és una declaració anual obligatòria
que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària ubicada a Catalunya. Ha d’incloure la totalitat
de la superfície agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia
que formin part de l’explotació. Va dirigida als titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els
tràmits i les sol·licituds dels ajuts directes i dels ajuts associats al Contracte global d’explotació, excepte:



si destinen íntegrament la producció al consum domèstic privat,
si estan inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, i les seves produccions
no es destinen al consum humà o animal.

La DUN, en ser una declaració obligatòria hauria de tenir un seguiment important, proper al 100% de les
terres que figuren en el SIGPAC. No obstant a la Vall del Tenes sols es declara un 70% del sòl agrícola del
territori.
Respecte a la informació ramadera, una informació molt útil són les estadístiques ramaderes que
periòdicament va actualitzant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El registre
d'explotacions ramaderes, la última actualització a setembre de 2018, obliga a inscriure's a tota explotació
que allotgi animals de producció en l'àmbit territorial de Catalunya, que criï o mantingui amb finalitat
productiva, així com:








les instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic d'animals de
producció
els/les operadors/ores comercials amb o sense instal·lacions per allotjar animals,
les instal·lacions de concentració d'animals,
les pastures,
les instal·lacions per a pràctica eqüestre,
les instal·lacions d'èquids d'oci i
les empreses integradores.

Complementàriament, altres estadístiques utilitzades han estat les pròpies d'agricultura i ramaderia
ecològica, difoses pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i actualitzades al finalitzar
cada any, o bé el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) difoses pel DARP.
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Per últim, ha estat inestimable la informació obtinguda a partir de les entrevistes realitzades amb els
agents del sector agrícola, contactats a través dels Ajuntaments. Del global de 68 explotacions susceptibles
de contactar, es va aconseguir entrevistar a un total de 39 explotacions. En primer lloc, es va consensuar
amb els Ajuntaments quines eren les explotacions més significatives. Es van descartar les explotacions que
sols tenen activitat ramadera i les d'autoconsum i es van prioritzar les que gestionen més terres, fan horta,
productes més diversificats i que tenen activitats agrícoles complementàries. A aquestes se'ls hi va enviar
un escrit explicatiu del projecte i se'ls hi va demanar la seva col·laboració, a l'hora que permís perquè
l'empresa encarregada dels treballs es pogués posar en contacte amb ells. La resposta dels titulars de les
explotacions agrícoles ha estat molt satisfactòria, mostrant tothom voluntat i ganes de col·laborar.
Amb aquesta enquesta s'ha perseguit un doble objectiu:



Obtenir dades estadístiques de les explotacions: número de treballadors, grau de formació,
tipologia cultius, productivitat, sistema de comercialització, activitats agrícoles complementàries....
Copsar l'opinió del sector pel que fa referència a les principals problemàtiques que es troben,
previsions de futur, canvis productius els darrers anys...

A l'Annex I s'ha incorporat el model d'enquesta utilitzat.
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2 ÀMBIT D'ESTUDI
L'àmbit d'estudi integra la totalitat dels municipis de Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa
Eulàlia de Ronçana que es troben a l'oest de la comarca del Vallès Oriental, amb una superfície aproximada
de 75'88 Km2, i formen part de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. L’àmbit limita al nord amb Sant Feliu
de Codines i Sant Quirze Safaja (comarca del Moianès); a l'est amb l'Ametlla del Vallès, Canovelles i
Granollers; al sud amb Parets del Vallès; i a l'oest amb Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Caldes de
Montbui (vegeu plànol 01. Situació -ortofotomapa).

Figura 1.

Localització de l’àmbit d’estudi de la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de l’ICGC.

Les superfícies de l'àmbit que corresponen a cada municipi són les següents:
Superfície (Ha)

Percentatge

Bigues i Riells

2.866

Lliçà d'Amunt

2.233

Lliçà de Vall

1.078

Santa Eulàlia de Ronçana

1.411

38%
29%
14%
19%

7.588

100%

TOTAL

Taula 1. Distribució de la superfície de l'àmbit de la Vall del Tenes per municipis. Font: Elab. pròpia a partir de l’ICGC.
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3 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
3.1 ESTAT SOCIOECONÒMIC GENERAL
3.1.1 Distribució de la població
La població total empadronada a l’àmbit d’estudi és de 37.400 habitants (recomptes a 1 de gener de 2017),
distribuïts majoritàriament a Lliçà d'Amunt amb el 40% del total, seguit per Bigues i Riells amb el 24% del
total. El municipi més poblat és el que disposa d'una densitat de població major (669 hab/km 2 a Lliçà
d'Amunt), mentre que Bigues, que té la densitat més baixa de l'àmbit (313 hab/km2) és el segon més
poblat.

Vall del Tenes

Densitat població (hab/km2)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
Bigues i Riells

Figura 2.

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Santa Eulàlia de
Ronçana

Densitat de població als municipis de la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de l’IDESCAT (2017).

La distribució demogràfica dins de cada municipi evidencia el tipus de poblament del que estem parlant.
L’agrupació en nuclis disseminats o bé en centres aglomerats demostra que en els quatre municipis
estudiats, són majoritàries les urbanitzacions i nuclis agrupats. El municipi més poblat, Lliçà d'Amunt és el
més agrupat, mentre que Santa Eulàlia de Ronçana és el que té una major població dispersa. Cal diferenciar
el que l'Institut Nacional d'Estadística anomena nucli de població i el disseminat: "es considera nucli de
població a un conjunt d'almenys deu edificacions, que estan formant carrers, places i altres vies urbanes.
Per excepció, el nombre d'edificacions pot ser inferior a 10, sempre que la població que habita les mateixes
superi els 50 habitants". Per tant, en contraposició, el que no és un nucli de població és un disseminat
(menys de deu edificacions o menys de 10 edificacions amb menys de 50 habitants).
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Disseminada

14.933

16.000

Número habitants (hab)

Aglomerada

14.000
12.000
10.000

6.211

6.557

6.000
4.000
2.000
-

Figura 3.

8.515

8.000

442

0

175

567

Distribució per tipus de població als municipis de la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de l’INE (2017).

3.1.2 Treballadors segons l’activitat
La distribució dels afiliats a la seguretat social per sectors d’activitat és un indicador molt gràfic de la
importància de cadascun dels sectors a l’àmbit d’estudi.

Vall del Tenes
80%

agricultura
indústria
construcció
serveis

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figura 4.

Percentatge d'afiliacions a la SS segons residència padronal de l'afiliat per grans sectors als municipis de la
Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de l’IDESCAT (juny de 2018).

Sens dubte, el sector serveis és el més rellevant a nivell percentual en els 4 municipis de la Vall, amb un
percentatge mitjà del 70%. La mitjana del sector industrial estaria pels volts del 23%, mentre que la
construcció es mouria de mitjana en un 6,6%. Per últim, el sector primari (agricultura, ramaderia o forestal)
estaria entre el 0,4 i l'1% d'afiliacions, sens dubte un valor força residual.
No obstant l'anterior, la tendència als últims anys en el sector de l'agricultura ha estat d'un cert
estancament en el percentatge d'afiliacions, ja que les pèrdues del sector de la construcció han estat
compensades per la indústria i els serveis.
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3.2 DESCRIPCIÓ DEL SECTOR AGRÍCOLA
3.2.1 Explotacions agrícoles
El sector primari és un sector econòmic que viu una profunda crisi des de ja fa dècades. I el decreixement
del nombre d’explotacions no és pas un fenomen propi de la Vall del Tenes. La pressió urbanitzadora en
aquests municipis, entre d'altres factors, va provocar un descens de les explotacions agràries fins arribar a
un nivell base.
Nombre explotacions agràries (núm.)
1982
Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Santa Eulàlia de Ronçana
TOTAL

1989
147
142
51
131
471

1999 (*)
138
152
41
139
470

51
56
11
58
176

2009 (*)
52
40
18
52
162

(*) Només 1999 i 2009 tenen les mateixes condicions de comparació, segons
criteris del Cens (vegeu
http://www.idescat.cat/pub/?id=censag&n=5172&geo=mun:082482&m=m#a2)

Nombre explotacions agràries (núm.)
160
140
120
100

1982

80

1989

60

1999
2009

40
20
0
Bigues i Riells

Figura 5.

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Santa Eulàlia de
Ronçana

Nombre d'explotacions agràries entre els anys 1982-2009 a la Vall del Tenes. Font: Cens Agrari, IDESCAT.

Es pot observar com la davallada més important es va produir entre els anys 1989 i 1999, en tots els
municipis, i que a partir del 1999 hi va haver un cert estancament, amb petits creixements o
decreixements. De les últimes dades del Cens (2009), es detectaren 162 explotacions agràries a la Vall del
Tenes. De les enquestes realitzades als agents del sector, es detecta que el major descens en el número
d'explotacions va tenir lloc entre els anys 1990 i 2010.
Del total d'explotacions, únicament les que tenien terres (el 91% del total l'any 2009), disposaven d'unes
dimensions més aviat petites i mitjanes, essent aquelles d'entre 1 i 5 Ha les majoritàries (42% del total), tal
i com es pot veure tot seguit. També destacaven les finques de certes dimensions, de 20 a 50 Ha o fins i tot
les 8 explotacions de fins a 100 Ha.
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Dimensió de les explotacions amb terres segons la SAU (núm.) - 2009

Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Santa Eulàlia de Ronçana
TOTAL

Menys 1 Ha

1-5 Ha

5-10 Ha

10-20 Ha

20-50 Ha

50-100 Ha

2
1
0
4
7

21
20
8
13
62

4
5
4
10
23

5
5
3
8
21

6
6
2
12
26

3
3
1
1
8

Dimensió explotacions agràries (núm.) - 2009
60
50
50-100 Ha

40

20-50 Ha
30

10-20 Ha

5-10 Ha
20

1-5 Ha
Menys 1 Ha

10
0
Bigues i Riells

Figura 6.

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Santa Eulàlia de
Ronçana

Dimensió de les explotacions agràries amb terres a la Vall del Tenes (2009). Font: Cens Agrari, IDESCAT.

Del treball de camp realitzat per l'equip redactor, es pot constatar , que actualment el número
d'explotacions agrícoles, amb una certa entitat i que generen com a mínim un lloc de treball o bé que
mantenen una superfície mínima conreable és molt menor. En total s'han localitzat 54 explotacions de les
quals s'ha contactat i enquestat a 41. La diferència tant elevada respecte a les dades del 2009 s'explica
principalment pel fet que moltes finques, tot i estar arrendades, continuen donades d'alta com a
explotacions agràries i continuen tramitant la DUN a nom del titular de la finca.
Dimensió de les explotacions amb terres segons treball camp - Any 2018

TOTAL

1-5 Ha

5-10 Ha

10-20 Ha

20-50 Ha

50-100 Ha

10

6

7

10

4
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2

8

Altres

2

7
6

3

5

Fruiters

1

8

4

Ramaderes

1
3

2

3

Horta/Cereal
Cereal/Farratges

4

2
2

1

1

2

3

Horta

0
Entre 1 i 5

Figura 7.

Entre 5 i
10

Entre 10 i
20

Entre 20 i
50

>50

Dimensió de les explotacions agràries segons tipologia conreu. Dades: Elaboració pròpia a partir de les
enquestes - Any 2018

Superfície Ha
Percentatge

Terrenys propietat Terrenys arrendats
373,79
412,53
47,54%
52,46%

373,79Ha
412,53 Ha

Terrenys propietat
Terrenys arrendats
Figura 8.
Percentatge de terres conreades pròpies i arrendades. Dades:
Elaboració pròpia a partir de les enquestes - Any 2018

La radiografia de les explotacions existents l'any 2009 a la Vall del Tenes evidenciava que els titulars de les
explotacions eren persones físiques (autònoms) (el 78% del total) i que altres formes d'empreses o
organitzacions eren més escasses. Cal posar de relleu les 5 cooperatives de producció a Santa Eulàlia de
Ronçana.
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Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Santa Eulàlia de Ronçana
TOTAL

Vall del Tenes

Personalitat jurídica del titular de l'explotació (núm.) 2009
Cooperativa de
Persona física
Societat
Altres (*)
producció
43
5
0
4
33
6
0
1
16
1
0
1
34
4
5
9
126
16
5
15
(*) P.e. comunitat de béns (CB), societat civil (SC o SCP)…

Personalitat jurídica del titular (núm.) - 2009
60

50
40
Altres
30
20

Cooperativa de
producció
Societat

10

Persona física

0
Bigues i Riells

Figura 9.

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Santa Eulàlia de
Ronçana

Personalitat jurídica dels titulars a les explotacions agràries a la Vall del Tenes (2009). Font: Cens Agrari,
IDESCAT.

Segons dades de les enquestes, aquesta proporció ha variat lleugerament, augmentant la proporció
d'explotacions amb entitat jurídica, que ha passat a ser del 32%. Aquest fet és indicatiu d'una tendència a
un major grau d'especialització agrària, tot i que encara cal considerar-lo un percentatge baix.

Titularitat de les explotacions agrícoles

12
32%
25
68%

Figura 10.

Física
Jurídica

Personalitat jurídica de les explotacions agràries segons dades de camp. Dades:
Elaboració pròpia a partir de les enquestes - Any 2018
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3.2.2 Superfície agrícola
Per conèixer la situació actual de la superfície agrícola dins la Vall del Tenes, la millor forma és analitzant les
dades més actuals de la DUN 2017, actualitzada a maig de 2018 (vegeu plànols 02.1A-D i 02-1. Situació
agrícola actual i per municipis).
Amb aquestes dades, es pot afirmar que a la Vall hi ha actualment 1.770 Ha de sòl agrícola (Dades Sigpac),
de les quals 1.232 Ha es declaren dins la DUN (Dades DUN 2017). Aquesta diferència de 538 ha, que
representa un 30% dels conreus, cal considerar-la molt elevada i de difícil explicació. De l'anàlisi del plànol
02.2. Situació agrícola actual -cultius sense declaració 2017 i de la Taula 3 podem destacar:








La presència a la zona nord-oest de la Vall de nombrosos conreus de fruiters no declarats. Es tracta
generalment de camps petits amb avellaners i altres fruiters. L'explicació que aquests conreus llenyosos
no figurin a la DUN cal buscar-la en el fet a que són petites parcel·les amb molts propietaris que no es
dediquen a l'agricultura, estan moltes d'elles en estat de semi-abandó.
Les zones amb vinya, que degut a que els seus titulars no disposen de drets bàsics de la DUN, amb el
que aquesta no els hi suposa un rendiment econòmic, s'abstenen de fer la declaració. Aquest fet també
es dóna amb altres fruiters i oliveres.
L'horta de lloguer i petites hortes associades a cases, que al ser per autoconsum no es declaren.
Tampoc es declaren els horts urbans socials gestionats pels Ajuntaments (per exemple, Lliçà de Vall).
Presència de nombrosos conreus de secà no declarats. Principalment concentrats en 3 zones:
o Zona de Can Farell i Ballestà i raval de Can Xicota a Lliçà d'Amunt. Es tracta d'una zona amb
petits masos que tenen associades petites extensions de terreny, molts dels quals s'havien
dedicat a l'activitat agropecuària, però que avui en dia es dediquen a altres activitats, però que
continuen portant els conreus. Al ser petites explotacions explicaria el fet de què no declarin la
DUN.
o Zona Bonaire, gran part de la superfície de conreus d'aquesta àrea està ocupada per un viver i
fruiters, conreus que no estan bonificats amb la DUN.
o Polígon industrial Can Magre i Can Barbany a Santa Eulàlia de Ronçana i la zona de Can Valls a
Lliçà de Vall. Es tracta d'una zona amb conreus actius de gran superfície, amb el que és difícil
entendre per què aquestes zones no es declaren a la DUN.
o Zona de Can Sabater a Santa Eulàlia de Ronçana on destaquen dues zones amb presència de
conreus de gran superfície i planers no declarats a la DUN. Un grup es deu a que els conreus
estan ocupats per un "garden" i una altra zona dedicada a pastures.
o Zona de Can Estaper a Lliçà d'Amunt, la presència de camps abandonats i de vinya explicarien
perquè hi ha moltes terres considerades com a conreus al SIGPAC que no es declaren a la DUN.
No obstant en aquest zona també s'observen alguns conreus actius que no es declaren.
o Zona de les Argelagues a Lliça de Vall. Es tracta també d'una zona agrícola de qualitat amb part
dels conreus dedicada al cereal i part a pastures, que fa difícil entendre per què no es declaren
a la DUN.
o També cal destacar la presència de nombroses explotacions equines que tenen associats
conreus, generalment de poca superfície, on s'hi fa una pastura directa pels cavalls. Aquestes
explotacions al no tenir una clara vocació agrària generalment no fan la DUN.

Si comparem les dades actuals del SIGPAC (1.770 Ha) amb les del Cens Agrari de 2009, en el que hi ha havia
1.658 Ha de terres llaurades, s'evidencia un petit augment dels conreus a la Vall.
Si ens fixem en la distribució general per usos de l'any 2017, en base al SIGPAC, observem que una bona
part del territori són zones urbanes (un 26'3% del total), en segon lloc zones forestals (un 25'6%) i en tercer
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lloc els sòls agrícoles (un 23'3%). Les pastures arbustives també tenen una gran importància, arribant al
14'3% del total. Les dades es mostren tot seguit (vegeu plànol 02.3. Situació agrícola actual -terres i cultius
secà/regadiu):
USOS ESPECÍFICS- SIGPAC

SUPERFÍCIE (Ha)

edificacions

%
13,46

0,2%

1.944,38

25,6%

80,30

1,1%

fruita seca i olivera (*)

0,54

0,0%

fruita seca i vinya (*)

0,85

0,0%

123,88

1,6%

forestal
fruita seca (*)

fruiters (*)
hivernacles i cultius baix plàstic (*)

3,39

0,0%

17,46

0,2%

386,92

5,1%

59,54

0,8%

0,89

0,0%

126,15

1,7%

1.088,03

14,3%

Pasturatge

53,42

0,7%

superfícies d'aigua

88,89

1,2%

1.470,40

19,4%

123,09

1,6%

11,60

0,2%

vinya i fruiter (*)

0,81

0,0%

vinya i olivar (*)

0,25

0,0%

1.996,87

26,3%

7.591,11

100%

horta (*)
improductius
olivera (*)
olivera i fruiter (*)
pastura amb arbrat
pastura arbustiva

terres llaurables (*)
vials
vinya (*)

zona urbana
TOTAL

(*) Usos considerats com a sòls agrícoles
Taula 2. Superfície per usos a tota la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del SIGPAC 2017.

Es pot diferenciar les superfícies de cultius (segons SIGPAC) que no es declaren a la DUN i que, segons els
usos específics del SIGPAC es dediquen majoritàriament a terres llaurables (vegeu plànol 02.2. Situació
agrícola actual -cultius sense declaració 2017):
USOS ESPECÍFICS - SIGPAC

SUPERFÍCIE (Ha) % RESPECTE TAULA 2

terres llaurables

350,02

23,8%

fruiters

120,18

97,0%

olivera

27,68

46,5%

fruita seca

14,22

17,7%

horta

12,38

70,9%

vinya

9,20

79,3%

hivernacles i cultius baix plàstic

2,01

59,2%

olivera i fruiter

0,89

100,0%

vinya i fruiter

0,81

100,0%

fruita seca i olivera

0,54

54,4%

fruita seca i vinya

0,52

84,7%

vinya i olivar

0,09

36,3%

538,55

30,4%

TOTAL
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Taula 3. Superfície de conreus cartografiats pel SIGPAC que no han estat declarats per la DUN a la Vall del Tenes. Font: Elab.
pròpia a partir del SIGPAC i DUN 2017.

La comparativa entre les Taules 2 i 3 demostra que hi ha percentatges molt elevats de fruiters identificats al
SIGPAC que no es declaren a la DUN (97%), o les 350 Ha de terres llaurables que representen el 24% del
total del SIGPAC.
Respecte a la distribució del sòl agrícola declarat (1.232 Ha), el mapa de cultius de la DUN2017 ens dóna
una molt bona informació dels grups de conreu que apareixen.
SUPERFÍCIE
(Ha)

GRUP CONREU
ALTRES PRODUCTES

% REG

5,41

29%

741,74

33%

11,14

96%

FARRATGERES

217,69

30%

FRUITA DOLÇA

0,98

87%

FRUITS DE CLOSCA

69,85

47%

GUARET

62,42

36%

HORTÍCOLES

45,12

79%

LLEGUMINOSES

15,20

82%

OLIVERAR

33,03

2%

PROTEAGINOSES

27,18

39%

2,90

35%

1.232,66

36%

CEREALS
CEREALS D'ESTIU

VINYA
TOTAL

Grup de conreus - % sobre total (DUN 2017)
2,68%
1,23%
3,66%

2,21%

ALTRES PRODUCTES

0,24%
0,44%

CEREALS

CEREALS D'ESTIU

5,06%
0,08%

5,67%

FARRATGERES
FRUITA DOLCA

17,66%

60,17%

FRUITS DE CLOSCA
GUARET

HORTÍCOLES
LLEGUMINOSES
0,90%

OLIVERAR

PROTEAGINOSES
VINYA
Figura 11. Grup de conreus i regadiu a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de la DUN 2017.

Destaquen, doncs, els cultius de cereals i de farratgeres com els majoritaris, amb un 60 i 18% del total de
superfície agrícola. Tenint en compte que molts cops s'alternen representen el 78% dels conreus de la Vall.
Respecte al regadiu, els cereals d'estiu, les lleguminoses o l'horta són majoritàriament de reg. Només el
36% del sòl agrícola és de reg.
Analitzant les dades més concretament per tipus de cultiu, veiem la variabilitat que hi ha, ressaltant la
superfície d'ordi i civada (cereals), el raigràs i l'alfals (farratgeres), però també d'altres com els avellaners
(fruits de closca) o el guaret en general. Cal destacar que segons dades de la DUN entre productes
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hortícoles i lleguminoses es declaren 60,32 Ha, el que demostra la importància que estan adquirint aquest
conreus.
TIPUS CULTIU
ALTRES PRODUCTES
espècies aromàtiques herbaci
espècies aromàtiques llenyoses
lavanda o espígol
CEREALS
blat tou
civada
espelta
ordi
triticale
CEREALS D'ESTIU
blat de moro
sorgo
FARRATGERES
alfals
festuca
raigrás
trepadella
FRUITA DOLÇA
altres fruiters
presseguers
FRUITS DE CLOSCA
ametllers
avellaner
GUARET
guaret no SIE/ sup. lliure SE*
guaret SIE/ sup. lliure sembra
HORTÍCOLES
carabassa
cogombre
enciam
horta
hortícoles
patata
LLEGUMINOSES
cigrons
mongeta
OLIVERAR
PROTEAGINOSES
faves i favons
pèsols
VINYA
TOTAL

SUPERFÍCIE
(Ha)
5,41
3,19
0,65
1,56
741,74
99,65
264,91
1,46
341,64
34,08
11,14
10,70
0,44
217,69
104,16
2,27
109,41
1,85
0,98
0,17
0,81
69,85
4,63
65,21
62,42
34,93
27,49
45,12
0,72
0,04
2,11
34,79
0,89
6,57
15,20
2,03
13,17
33,03
27,18
23,69
3,50
2,90
1.232,66

%
0,44%
0,26%
0,05%
0,13%
60,17%
8,08%
21,49%
0,12%
27,72%
2,77%
0,90%
0,87%
0,04%
17,66%
8,45%
0,18%
8,88%
0,15%
0,08%
0,01%
0,07%
5,67%
0,38%
5,29%
5,06%
2,83%
2,23%
3,66%
0,06%
0,003%
0,17%
2,82%
0,07%
0,53%
1,23%
0,16%
1,07%
2,68%
2,21%
1,92%
0,28%
0,24%
100,00%

Taula 4. Tipus de cultius a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de la DUN 2017.

Si analitzem la distribució per municipis d'aquests tipus de cultius, veiem diferències significatives:
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BIGUES I RIELLS
TIPUS CULTIU

SUPERFÍCIE (Ha)

CEREALS

104,81

civada

51,02

ordi

38,62

blat tou

15,18

OLIVERAR

27,92

FARRATGERES

17,83

raigràs

12,08

alfals

5,75

GUARET

17,20

guaret sie/ sup. lliure sembra

10,05

guaret no sie/ sup. lliure se*

7,15

HORTÍCOLES

10,57

horta

10,26

hortícoles

0,20

patata

0,11

FRUITS DE CLOSCA

10,12

avellaner

5,86

ametllers

4,27

LLEGUMINOSES

2,77

mongeta

2,77

VINYA

1,88

FRUITA DOLÇA

0,96

presseguers

0,81

altres fruiters

0,15
TOTAL

194,06

BIGUES I RIELLS - Grup de conreus (DUN 2017)
VINYA
0,97%

LLEGUMINOSES
1,43%
HORTÍCOLES
5,45%

OLIVERAR
14,39%

GUARET
8,86%

CEREALS
54,01%

FARRATGERES
9,19%

FRUITS DE CLOSCA
5,22%
FRUITA DOLCA
0,49%

Figura 12. Tipus de cultius i grup de conreus a Bigues i Riells. Font: Elab. pròpia a partir de la DUN 2017.

En primer lloc, Bigues i Riells disposa d'una diversitat de cultius mitjana, amb els cereals com a majoritaris,
com a tot l'àmbit d'estudi (ordi i civada), però amb una important superfície d'oliveres (el 85% de tota la
Vall del Tenes), seguit de les farratgeres i el guaret. Els ametllers (fruita de closca) i tota la fruita dolça, tot i
no ésser grans en superfície, representen gairebé el 100% de la superfície dins la Vall.

23

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes

LLIÇÀ D'AMUNT
TIPUS CULTIU

SUPERFÍCIE (Ha)

CEREALS

290,00

ordi

163,25

civada

76,39

blat tou

37,20

triticale

11,70

espelta

1,46

FARRATGERES

140,64

alfals

77,85

raigràs

58,67

festuca

2,27

trepadella

1,85

HORTÍCOLES

17,42

horta

11,11

patata

2,75

enciam

2,11

carabassa

0,72

hortícoles

0,69

cogombre

0,04

PROTEAGINOSES

15,84

faves i favons

12,34

pèsols

3,50

GUARET

12,32

guaret no sie/ sup. lliure se*

7,85

guaret sie/ sup. lliure sembra

4,47

LLEGUMINOSES

5,82

mongeta

3,80

cigrons

2,03

CEREALS D'ESTIU

4,61

blat de moro

4,61

OLIVERAR

0,94

FRUITS DE CLOSCA

0,88

avellaner

0,52

ametllers

0,37

FRUITA DOLÇA

0,02

altres fruiters

0,02
TOTAL

488,50
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LLIÇÀ D'AMUNT - Grup de conreus (DUN 2017)
GUARET
2,52%

FRUITS DE CLOSCA
0,18%

LLEGUMINOSES
1,19%
OLIVERAR
HORTÍCOLES
0,19%
3,57%

PROTEAGINOSES
3,24%

FRUITA DOLCA
0,00%

FARRATGERES
28,79%
CEREALS
59,36%

CEREALS D'ESTIU
0,94%

Figura 13. Tipus de cultius i grup de conreus a Lliçà d'Amunt. Font: Elab. pròpia a partir de la DUN 2017.

En segon lloc, Lliçà d'Amunt disposa de la diversitat major en tipus de cultius (i també la major superfície
agrícola). Seguint el model de la Vall, amb els cereals i les farratgeres com a màxims exponents (disposant
de les majors superfícies en tots els tipus de cultius i únic en d'altres), Lliçà d'Amunt és el dominant en el
sector hortícola, proteaginoses o lleguminoses a l'àmbit d'estudi.

LLIÇÀ DE VALL
TIPUS CULTIU

SUPERFÍCIE (Ha)

CEREALS

150,21

civada

66,84

ordi

53,23

blat tou

30,14

FARRATGERES

20,11

alfals

11,70

raigrás

8,40

HORTÍCOLES

11,27

horta

7,56

patata

3,71

GUARET

10,94

guaret no sie/ sup. lliure se*

7,39

guaret sie/ sup. lliure sembra

3,55

LLEGUMINOSES

6,60

mongeta

6,60

CEREALS D'ESTIU

6,09

blat de moro

6,09

PROTEAGINOSES

2,42

faves i favons

2,42
TOTAL

207,63
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LLIÇÀ DE VALL - Grup de conreus (DUN 2017)
PROTEAGINOSES
HORTÍCOLES
1,16%
5,43%
LLEGUMINOSES
3,18%
GUARET
5,27%

CEREALS D'ESTIU
2,93%

FARRATGERES
9,68%

CEREALS
72,35%

Figura 14. Tipus de cultius i grup de conreus a Lliçà de Vall. Font: Elab. pròpia a partir de la DUN 2017.

En tercer lloc, Lliçà de Vall és el municipi amb menys tipus de cultius en actiu, i el segon amb menys
superfície després de Bigues. Amb un domini aclaparador dels cereals o els farratges, Lliçà de Vall destaca
dins l'àmbit d'estudi per tenir la majoria dels cultius de patata (hortícoles), mongeta (lleguminoses) i blat de
moro (cereal d'estiu), que es concentren la majoria en una única explotació.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
SUPERFÍCIE
(Ha)

TIPUS CULTIU
CEREALS

196,73

ordi

86,54

civada

70,66

triticale

22,39

blat tou

17,13

FRUITS DE CLOSCA

58,84

avellaner

58,84

FARRATGERES

39,11

raigrás

30,26

alfals

8,86

GUARET

21,97

guaret no sie/ sup. lliure se*

12,54

guaret sie/ sup. lliure sembra

9,42

PROTEAGINOSES

8,93

faves i favons

8,93

HORTÍCOLES

5,85

horta

5,85

ALTRES PRODUCTES

5,41

especies aromàtiques herbaci

3,19

lavanda o espígol

1,56

especies aromàtiques llenyoses

0,65

OLIVERAR

4,17

VINYA

1,02

CEREALS D'ESTIU

0,44

sorgo

0,44
TOTAL

342,47
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SANTA EULÀLIA DE RONÇANA - Grup de conreus (DUN 2017)
OLIVERAR
1,22%

PROTEAGINOSES
2,61%

VINYA
0,30%

HORTÍCOLES
1,71%

ALTRES
PRODUCTES
1,58%

GUARET
6,41%
FRUITS DE CLOSCA
17,18%
CEREALS
57,44%

FARRATGERES
11,42%

CEREALS D'ESTIU
0,13%

Figura 15. Tipus de cultius i grup de conreus a Santa Eulàlia de Ronçana. Font: Elab. pròpia a partir de la DUN 2017.

Per últim lloc, Santa Eulàlia de Ronçana, al capdamunt de la Vall del Tenes, disposa d'una diversitat de
cultius mitjana, com la de Bigues. És un municipi amb molt cereal, però sobretot destaca en el cultiu dels
avellaners (fruits de closca), disposant del 90% de la superfície de la Vall. És dominador també en la
superfície dedicada al guaret, però la particularitat del municipi rau en el cultiu d'espècies aromàtiques
herbàcies i llenyoses (altres productes), disposant del 100% de la superfície de l'àmbit d'estudi.

De les enquestes realitzades, per al conjunt de la Vall del Tenes, s'han obtingut uns percentatges bastant
similars als obtinguts de la DUN 2017 (veure taules 4 i 5).
CULTIU
Horta
Mongetes
Cereal
Farratges
Avellaners
Vinya
Oliveres
Ametllers
Aromàtiques
Fruiters
TOTAL

SUPERFÍCIE (Ha) PERCENTATGE
64,30
8,57%
19,45
2,59%
306,55
40,86%
292,67
39,01%
50,60
6,74%
6,50
0,87%
3,25
0,43%
0,75
0,10%
6,00
0,80%
0,25
0,03%
750,32

Taula 5. Superfície ocupada pels diferents conreus segons dades enquesta 2018. Font: Elab. pròpia a partir de les dades de
l'enquesta - Any 2018.
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0,10%
0,43%
0,87%

6,74%

0,80%

Horta

0,03%

8,57%

2,59%

Mongetes
Cereal
Farratges

39,01%

Avellaners

40,86%

Vinya
Oliveres
Ametllers
Aromàtiques
Fruiters

Figura 16. Percentatge de sòl agrícola dedicat als diferents cultius. Font: Elab. pròpia a partir
de les dades de l'enquesta - Any 2018.

3.2.3 Agricultura ecològica
El Cens Agrari va recollir informació sobre l'agricultura ecològica l'any 2009, i es pot afirmar que fa 9 anys
l'agroecologia era incipient. L'any 2009, només es van censar 44 Ha de cultiu ecològic, 3 Ha de cereal a Lliçà
d'Amunt i la resta repartit per Santa Eulàlia de Ronçana:
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA - Agricultura ecològica (Ha) - 2009
Altres conreus

2

Vinya

8

Olivera

3

Altres fruiters

24

Cítrics

1

Hortalisses

1

Patata

1

Lleguminoses per a gra

1

0

5

10

15

20

25

30

Figura 17. Superfície d'agricultura ecològica a Santa Eulàlia de Ronçana (2009). Font: Cens Agrari, IDESCAT.

Al tancament de l'any 2017, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) va recopilar les
dades més actuals, de les quals es pot afirmar que a la Vall del Tenes hi ha 76'8 Ha de sòl declarat com
agricultura ecològica (tal sols un 5% del total agrícola), un creixement del 75% respecte a la situació del
2009. La distribució per tipus de cultiu és la següent:
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TIPUS DE CULTIU ECOLÒGIC
alfals
altres fruiters
avellaners
blat semidur i tou
civada
conreus sense ajut
espelta
guarets tradicionals
hortalisses
hortalisses aire lliure
hortalisses d'hivernacle
oliveres
ordi
pèsol verd
plantes aromàtiques, medicinals i culinàries
sègol
superfície lliure de sembra
Vinya (*)
TOTAL

SUPERFÍCIE (Ha) % TOTAL
6,84
8,9%
1,13
1,5%
26,20
34,1%
6,45
8,4%
3,01
3,9%
0,16
0,2%
0,48
0,6%
0,86
1,1%
5,43
7,1%
2,31
3,0%
0,34
0,4%
5,18
6,7%
0,24
0,3%
1,87
2,4%
3,19
4,2%
1,74
2,3%
1,30
1,7%
10,07
13,1%
76,80
100%

(*) De les entrevistes i el coneixement del medi es conclou que les 10 Ha de vinya registrades ja no són ecològiques.
Taula 6. Tipus de cultiu dedicat a l'agricultura ecològica a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del CCPAE (2017).

En general, de les dades censades d'agricultura ecològica es pot afirmar que hi ha molt poca superfície
agrícola de tipus ecològic, tot i que el potencial és molt gran, existint com hi ha explotacions d'horta petita
amb productes locals i de qualitat que podrien acollir-s'hi. Ara bé, moltes vegades, els tràmits i esforços
burocràtics que suposa acollir-se a aquest règim no compensa als petits agricultors.
Per municipis, Santa Eulàlia de Ronçana és la que ha apostat més aquest tipus de gestió agrícola, seguit per
Bigues i Riells, però en uns percentatges encara baixos respecte a la superfície agrícola total.

Percentatge de superfície ecològica
13,3%

14%
12%

10%
8%

6%

6,2%

5,8%

4%

2,6%

2,7%

LLIÇÀ
D´AMUNT

LLIÇÀ DE VALL

2%

0%
BIGUES I RIELLS

SANTA
EULÀLIA DE
RONÇANA

Total

Figura 18. Percentatge de superfície agrícola ecològica respecte a la superfície agrícola segons SIGPAC per municipis de
la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del CCPAE (2017) i SIGPAC (2017).
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Segons dades de les entrevistes, actualment sols hi ha 5 explotacions donades d'alta amb ecològic pel
CCPAE i 3 en procés de conversió. Hi ha una darrera explotació que porta una part d'una finca arrendada en
ecològic
Titular
Josep Brunes Canadell

Finca
Tabaquet Can

Horta

Conreu

Estat
T

Superfície (ha)
16

Ignacio de Puig i Girona

Orlau

Cereal/Farratges

T

40

Granja Pou Vila S.L
Quimet Gall S.L

Joan Font Can
Quimet Gall

Farratges
Horta

T
E

97
22

Javier gargantell Alcaide

Molí d'en Vendrell

Horta

E

4

Maria Ginés Gomez
Can Burgués Sat

Marqués
Burgués Can

Horta
Avellaners

E
E

12
31

I-Magina divulgació S.L

Parc de les Olors

Aromàtiques

E

6,25

Maspons Can

Pere Chivas

Cereal/Farratges
En conversió
Ecològiques
Total

E

2

153,00
77,25
230,25

E= Ecològica, T = en procés
Taula 7. Finques que estan donades d'alta al CCPAE o en procés. Font: Elab. pròpia a partir de les dades de l'enquesta - Any
2018.

Amb la incorporació d'aquest 3 noves finques al sistema ecològic tindrem que la superfície total ecològica
serà de 230,25 Ha, el que suposa un 13% del total.

3.2.4 Estimacions de producció agrícola
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació publica anualment estadístiques comarcals
sobre superfícies, rendiments i produccions, aglutinant diferents fonts d'informació (SIGPAC, DUN, Registre
de Plantacions de Fruiters de Catalunya, Registre Vitivinícola...); les últimes dades disponibles són a juny de
2018 respecte a rendiments de 2017. De la mateixa forma que es realitzen els càlculs a nivell de comarca,
es poden obtenir resultats de produccions per tipus de cultiu a nivell supramunicipal:

TIPUS CULTIU

ALTRES PRODUCTES
espècies aromàtiques herbaci
espècies aromàtiques
llenyoses
lavanda o espígol
CEREALS
blat tou
civada
espelta
ordi
triticale
CEREALS D'ESTIU
blat de moro

PRODUCCIÓ
ESTIMADA (Tn)
4,69
4,69
2.905,78
419,26
936,09
6,26
1.426,16
118,01
111,92
107,04

RENDIMENT (kg/Ha)
SECÀ

REGADIU

-

-

3.340
3.170
4.300
3.250
3.210
5.010

3.000
5.190
5.630
5.270
5.030
10.010
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sorgo
FARRATGERES
alfals
festuca
raigrás
trepadella
FRUITA DOLÇA
altres fruiters
presseguers
FRUITS DE CLOSCA
ametllers
avellaner
GUARET
guaret no SIE/ sup. lliure SE*
guaret SIE/ sup. lliure sembra
HORTÍCOLES
carabassa
cogombre
enciam
horta
hortícoles
patata
LLEGUMINOSES
cigrons
mongeta
OLIVERAR
PROTEAGINOSES
faves i favons
pèsols
VINYA
TOTAL

4,87
5.761,78
2.872,45
29,76
2.810,13
49,44
11,85
1,20
10,65
58,82
2,55
56,27
889,88
7,75
1,18
58,81
630,38
19,18
172,57
10,51
0,67
9,84
60,11
30,67
28,43
2,24
27,25
9.873,25

11.000
13.090
13.090
14.960
12.540
3.640
550
640
10.810
8.140
330
310
1.800
440
640
5.920
-

59.380
51.490
32.920
8.065
13.200
1.080
29.200
27.880
21.554
21.554
26.250
800
2.980
2.118
16.000
-

Taula 8. Estimació de producció per tipus de cultius a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del DARP (2017) i DUN (2017).
(*) La producció deriva d'aplicar el rendiment comarcal (kg/Ha) per cada tipus de cultiu (també en funció de regadiu/secà) a les
superfícies obtingudes de la DUN.

S'observa com, els cultius farratgers i els cereals s'emporten les majors produccions (també són els cultius
amb majors rendiments per unitat de sòl), mentre que l'horta també té unes produccions significatives.
Si ens fixem en les produccions a nivell de municipi, les majors produccions lògicament s'obtenen d'una
major superfície conreada, però en proporcions diferents (com es pot observar en els gràfics següents):
Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia, Lliçà de Vall i Bigues.
NOM MUNICIPI

PRODUCCIÓ ESTIMADA (Tn)

Bigues i Riells

970,62

Lliçà d'Amunt

5.738,14

Lliçà de Vall

1.181,51

Santa Eulàlia de Ronçana

1.982,99
TOTAL

9.873,25

31

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes
Superfície agrícola

Producció agrícola estimada
Bigues i Riells
10%

Lliçà de Vall
12%

Santa Eulàlia
de Ronçana
20%

Santa Eulàlia de
Ronçana
28%

Lliçà d'Amunt
58%

Lliçà de Vall
17%

Bigues i Riells
16%

Lliçà d'Amunt
39%

Figura 19. Estimació de producció i superfície agrícola per municipis a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del
DARP (2017) i DUN (2017).

3.3 DESCRIPCIÓ DEL SECTOR RAMADER
3.3.1 Explotacions ramaderes
Les últimes estadístiques disponibles a setembre de 2018, mostren que a la Vall del Tenes hi ha 115
explotacions ramaderes registrades.
EXPLOTACIONS
(núm.)
ÀNECS
2
Granges de cria per carn
1
Granges de producció per carn
1
BOVÍ
23
Engreix
17
Recria de braves
1
Reproducció per a producció de carn
2
Reproducció per a producció de llet
3
CABRUM
7
Reproducció per a producció de carn
7
CONILLS
3
Granges de producció per caça per repoblació
1
Producció de llorigons per carn
1
Selecció
1
ÈQUIDS
49
Engreix
8
Reproducció per a producció de carn
2
Reproducció per a sella
39
GALLINES I POLLASTRES
9
Granges de cria per carn
1
Granges de producció per carn
2
Granges de producció per ous
3
Granges de selecció per carn
2
Incubadora
1
OVÍ
13
Engreix
1
Reproducció per a producció de carn
12
PORCÍ
9
Engreix
6
Producció de cicle tancat
1
Producció mixta
2
TOTAL
115
ESPÈCIE / CLASSIFICACIÓ

CAPS BESTIAR
(núm.)
3.893
2.593
1.300
5.178
4.430
75
52
621
301
301
16.022
2.240
7.100
6.682
460
165
24
271
641.714
33.500
56.050
9.864
23.900
518.400
6.509
10
6.499
4.963
3.085
934
944
679.040
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Explotacions ramaderes (núm.)
ÀNECS
1,7%

OVÍ
11,3%

PORCÍ
7,8%

GALLINES I POLLASTRES
7,8%

BOVÍ
20,0%
CABRUM
6,1%

ÈQUIDS
42,6%

CONILLS
2,6%

Figura 20. Nombre d'explotacions i caps de bestiar, per tipus d'explotació ramadera a la Vall del Tenes. Font: Elab.
pròpia a partir del DARP (2018).

Aquestes dades són enganyoses ja que hi ha moltes explotacions donades d'alta que actualment no estan
actives o bé sols tenen bestiar per autoconsum.
Un altre fet destacat ha estat que en el moment d'intentar contactar amb explotacions ramaderes per fer
l'enquesta ens hem trobat que moltes d'elles havien cessat l'explotació o bé s'havien traslladat a altres
zones, principalment a l'Aragó, degut a que en aquesta comunitat és molt més fàcil l'obtenció de permisos.
Aquest fet és força palès a Bigues i Riells.
També cal tenir en compte que el major número d'explotacions es corresponen a èquids, essent
generalment activitats d'estabulació de cavalls, que no es poden comptabilitzar ben bé com a explotacions
ramaderes. A més en cap cas aquesta activitat es dóna com una activitat complementària de l'activitat
agrària principal. Sols en una explotació hi ha cria d'eugues per a la venda de pollins.
Si tenim en compte les explotacions estrictament ramaderes destaca el número d'explotacions de Boví,
destinades la majoria d'elles a l'engreix. També tenen una importància relativa, principalment en quan a
número de d'unitats de bestiar les granges avícoles de ponedores i d'engreix.
De les entrevistes realitzades al sector, s'ha constatat que, antigament, la majoria d'explotacions eren
mixtes. Eren explotacions agroramaderes, amb presència de diferents espècies de bestiar i conreus
extensius destinats la majoria a cultius farratgers per alimentar el propi bestiar. Destacava la nombrosa
presència d'explotacions de boví de llet. La baixada de preus va fer que la majoria d'aquestes explotacions
ramaderes haguessin de tancar entre els anys 1990 i 2010, quedant en l'actualitat només 3 explotacions de
boví de llet en tota la Vall.
El règim de masoveria ha desaparegut quasi per complert. Aquest fet ha comportat que algunes
explotacions s'hagin abandonat, però generalment el que ha donat lloc és un arrendament dels conreus
d'aquest finques als agricultors que s'han mantingut actius, generalment de finques veïnes, amb el que s'ha
augmentat la superfície conreada per agricultor.

3.3.2 Caps de bestiar i dejeccions
Respecte al nombre de caps de bestiar, lògicament les explotacions avícoles són les que tenen més caps en
un càlcul brut (95% del total), però per poder comparar les xifres, és necessari utilitzar les equivalències en
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Unitats de Bestiar (UB) (vegeu plànol 03. Situació ramadera actual). Segons l'art. 3.1 del DECRET 40/2014,
de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes, la UB és una "unitat de mesura per determinar
la càrrega ramadera d’una explotació. Les equivalències d’unitats de bestiar s’estableixen a l’annex 2 del
present Decret. Aquestes equivalències s’han establert a partir dels valors de nitrogen aportat per les
dejeccions ramaderes per plaça i any establerts a la normativa vigent de contaminació per nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes". Si utilitzem les equivalències de
UB/tipus de cap (que depèn de la classificació zootècnica de l'explotació i el tipus de cap per cada espècie),
obtenim, doncs, una altra distribució.
Alhora, si apliquem les equivalències de l'Annex 2 del DECRET 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del
programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que
procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, que també depèn de la classificació
zootècnica de l'explotació i el tipus de cap per cada espècie, obtenim les dejeccions de nitrogen ramader
que aporta cada cap de bestiar (kg N). Els resultats es mostren tot seguit:
ESPÈCIE / CLASSIFICACIÓ
BOVÍ
Engreix
Recria de braves
Reproducció per a producció de carn
Reproducció per a producció de llet
GALLINES I POLLASTRES
Granges de cria per carn
Granges de producció per carn
Granges de producció per ous
Granges de selecció per carn
Incubadora
OVÍ
Engreix
Reproducció per a producció de carn
PORCÍ
Engreix
Producció de cicle tancat
Producció mixta
ÈQUIDS
Engreix
Reproducció per a producció de carn
Reproducció per a sella
CONILLS
Granges de producció per caça per repoblació
Producció de llorigons per carn
Selecció
CABRUM
Reproducció per a producció de carn
ÀNECS
Granges de cria per carn
Granges de producció per carn
TOTAL

UNITATS DE
BESTIAR (ut.)
1.896
1.390
8
31
467
864
41
151
10
144
518
600
1
599
564
278
182
105
258
80
11
167
133
22
62
49
24
24
12
8
4
4.352

NITROGEN
(Tn N)
152,2
111,6
0,6
2,6
37,5
69,0
2,8
12,3
0,8
11,6
41,5
48,5
0,1
48,4
38,7
22,4
8,0
8,3
20,6
6,4
0,9
13,3
10,2
1,7
4,8
3,7
1,9
1,9
1,0
0,7
0,3
342,1
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Dejeccions ramaderes (Tn N)

Unitats de bestiar (UB)
ÈQUIDS
5,9%

CONILLS
3,1%

CABRUM
0,5%

PORCÍ
13,0%

ÀNECS
0,3%

ÈQUIDS
6,0%

CONILLS
3,0%

PORCÍ
11,3%

BOVÍ
43,6%

CABRUM
0,6%

ÀNECS
0,3%

BOVÍ
44,5%

OVÍ
14,2%

OVÍ
13,8%

GALLINES I POLLASTRES
19,9%

GALLINES I POLLASTRES
20,2%

Figura 21. Unitats de bestiar i Dejeccions ramaderes, per tipus d'explotació a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir
del DARP (2018) i Annexos Decret 40/2014 i 136/2009.

Amb aquest càlcul, s'obté una altra proporció diferent a l'estudiada anteriorment, en la qual s'observa la
importància equivalent de les explotacions de boví i el seu impacte en les dejeccions (en els gràfics
s'observa que les proporcions són quasi idèntiques), representant un 44-45% del total d'activitats
ramaderes, destacant l'engreix. Les explotacions avícoles representen el 20% del total d'unitats de bestiar,
en especial les que fan incubació, mentre que l'oví per a carn ocupa la tercera posició amb un 14%. El
sector porcí a la Vall, té una importància menor (13% de les UB o 11% de les dejeccions), mentre que les
explotacions de cavalls, destacables en nombre d'explotacions només signifiquen el 6% del total equivalent.

3.3.3 Càrrega ramadera
Cada activitat ramadera a Catalunya ha d’elaborar i complir amb els seus plans de dejeccions ramaderes
amb un registre periòdic, la informació dels quals es gestiona a través del Servei de Sòls i Gestió
Mediambiental de la Producció Agrària del DARPA.
En concret, el Decret 136/2009, d'1 de setembre, estableix als articles 21 i 22 que les explotacions
ramaderes han de disposar i aplicar un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes per tal d'acreditar-ne la
correcta gestió. Aquestes explotacions ramaderes han de portar també un Llibre de gestió de les mateixes.
El decret és d’aplicació a totes les explotacions ramaderes, tret de les que no comercialitzin la seva
producció i les totalment extensives amb una càrrega de pastura inferior a 80 kg N/ha i any.
La gestió de les dejeccions ramaderes en una explotació es pot fer dins el marc agrari, fora del marc agrari o
una combinació dels dos tipus de gestió:




Gestió en el marc agrari: consisteix en l’aplicació agrícola de les dejeccions en una base agrícola
(terres de conreu, prats i pastures, pròpies o en terrenys propietat d’altres titulars), i contempla els
tractaments en origen que es puguin dur a terme a les explotacions ramaderes.
Les explotacions que gestionen les dejeccions en el marc agrari, han de disposar dels sistemes
d’emmagatzematge de les dejeccions que corresponen segons el tipus de dejecció i les capacitats
necessàries segons la zona on es troben.
La gestió fora del marc agrari és aquella vinculada a un gestor de residus, autoritzat per l'Agència
de Residus de Catalunya (ARC). En aquest tipus de gestió és aplicable la normativa sobre residus.

Actualment no hi ha dades disponibles sobre quina quantitat de residus es gestionen amb cadascuna de les
dues vies. Segons informació facilitada pel DARPA, molt probablement l’ordre de magnitud esdevingui que
un 80-90% es gestiona dins el marc agrari.
Amb les dades obtingudes a l'apartat anterior (caps de bestiar i dejeccions 2018), junt amb les dades de
superfície agrícola a la Vall del Tenes (SIGPAC 2017), es pot calcular la càrrega ramadera de l'àmbit i si les
superfícies d'aportació agrícola són suficients per absorbir el nitrogen produït (Annex 3 del Decret
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136/2009). Hem de tenir en compte que l'àmbit dels 4 municipis es troba dins zona vulnerable per
contaminació de nitrats.
ZONA VULNERABLE
LÍMIT MÀXIM
LÍMIT
D'APLICACIÓ D'ABSORCIÓ
(kgN/Ha)
(kgN)
1.470,40
170
249.967,44

SUPERFÍCIE
AGRÍCOLA (Ha)

SIGPAC 2017
terres llaurables
hortícola

20,84

170

3.543,26

1.088,03

-

-

53,42

-

-

conreus llenyosos regadiu

113,77

130

14.790,10

conreus llenyosos secà

153,26

75

11.494,33

11,64

60

698,28

pastura arbustiva
pasturatge

vinya secà
TOTAL

1.769,91

280.493,41

Taula 9. Límits d'aportació de nitrogen en el sòl agrícola de la Vall del Tenes (2018). Font: Font: Elab. pròpia a partir del SIGPAC
2017 i Annex 3 Decret 136/2009.

Si tenim en compte l'apartat anterior, en el que s'estima una producció del bestiar a tota la Vall de 342.129
kg N, podem considerar que hi ha un 22% del nitrogen (61.636 kg N) que no podria ser gestionat dins el
marc agrari de l'àmbit d'estudi.
Si s'analitzen les dades obtingudes amb més deteniment, cal considerar que en les estimacions de càlcul de
dejeccions produïdes pel bestiar (apartat anterior) i en les zones d'aplicació:





No es té en compte que una part (estimable entre un 10-20%) de les dejeccions es gestionen fora
del marc agrari habitual, a través de gestors de residus.
S'ha fet el càlcul més desfavorable de producció de dejeccions, per tant, no s'ha considerat que:
o El bestiar oví i cabrum pot estar unes 2/3 parts del temps en règim de pasturatge, per tant,
sense estabular.
o Explotacions amb gallines ecològiques tenen l'obligació de deixar els animals sense
estabular.
o Els èquids que es dediquen a la sella estan majoritàriament en règim semi-extensiu
Tot i haver zones de pastura arbustiva i de pasturatge, aquestes superfícies no s'han considerat per
a l'aportació de nitrogen, tot i que poden ésser utilitzades.

Per tant, es pot concloure que entre els càlculs estimats i el coneixement de la realitat ramadera, totes les
dejeccions generades a la Vall es poden gestionar dins la mateixa Vall.

3.3.4 Ramaderia ecològica
Mentre que el Cens Agrari del 2009 no detectava encara cap explotació amb ramaderia ecològica, les dades
més recents del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (20017) mostren que a la Vall del
Tenes hi ha 3 explotacions amb règim ecològic, totes elles de gallines ponedores, que representen el 100%
d'aquest tipus d'activitat.
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NOM
EXPLOTACIÓ

MUNICIPI
BIGUES I RIELLS
LLIÇÀ D'AMUNT (*)
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

ORIENTACIÓ

CENS

QUALIFICACIÓ

Can Maspons

Gallines ponedores

3.857

AE

Can Quimet Gall

Gallines ponedores

320

AE

Granja Can Martí

Gallines ponedores

4.980

AE

(*) De les entrevistes realitzades s'ha comprovat que la finca de Can Quimet Gall disposa de 600 gallines ecològiques
Taula 10. Explotacions amb agricultura ecològica a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del CCPAE (2017).
Taula 11.

3.4 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
En relació amb les activitats complementàries a l'explotació agrària, les últimes dades oficials també
provenen del Cens Agrari del 2009. Les dades obtingudes mostren que l'any 2009, les explotacions que
disposaven d'altres activitats paral·leles eren més aviat poques (13 de 162, un 8%), destacant entre elles les
pròpies del turisme, allotjament o recreatiu o altres activitats remunerades portades a terme per algun
membre de l'explotació i relacionades amb la conservació de l'espai natural.
Explotacions amb altres activitats complementàries en les quals s'utilitzen els recursos o els productes de
l'explotació (núm.) - 2009
TOTAL

Bigues i
Riells
Lliçà
d'Amunt
Lliçà de
Vall
Santa
Eulàlia de
Ronçana
TOTAL

Turisme,
allotjament i
altres activitats
recreatives
explot.

Artesania
explot.

Transformació
de productes
agraris explot.

Producció
Transformació
d'energia
de fusta
renovable
explot.
explot.

Treballs agrícoles
sota contracte
per altres
explotacions
explot.

Treballs no
agrícoles
sota
contracte
explot.

Silvicultura Altres
explot.
explot.

6

1

0

0

0

0

2

2

0

2

4

0

0

0

0

0

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

1

13

4

0

0

0

0

3

3

2

5

Taula 12. Nombre i tipus d'activitats complementàries a l'explotació agrària a la Vall del Tenes (2009). Font: Cens Agrari,
IDESCAT.

Alhora, dins les explotacions amb activitats complementàries, el percentatge de participació d'aquestes
activitats és inferior al 50% en la majoria de casos, denotant un desenvolupament rural baix.
Explotacions segons el percentatge que representen les activitats complementàries respecte
de l'activitat total de l'explotació (núm.) - 2009
Menys del 10% explot.

Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Santa Eulàlia de Ronçana
TOTAL

Del 10% a menys del 50% explot.

Del 50% o més explot.

1
1
0
2

4
3
0
1

1
0
0
0

4

8

1

Taula 13. Percentatge de les activitats complementàries dins l'explotació agrària a la Vall del Tenes (2009). Font: Cens Agrari,
IDESCAT.

Amb dades no exhaustives per a tota la Vall obtingudes de les entrevistes a agents del sector, es dedueix
també el baix percentatge d'activitats complementàries. A part de la venda directa en la pròpia explotació,
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quasi no es desenvolupen altres activitats, com poden ésser agroturisme (3 explotacions), aules de natura o
granges escola (2 explotacions), elaboració de productes artesanals (3 explotacions).
D'agroturisme sols hi ha donades d'alta 3 finques a la Vall, que ofereixen un total de 28 places.
Finca
Can Mas (Lliça de Vall)
Can Feliuà (Bigues i Riells)
Can Burgués

Municipi
Lliçà d'Amunt
Bigues i Riells
Sta. Eulàlia Ronçana

Can Batlle
Can Bruguer Vell

Bigues i Riells
Sta. Eulàlia Ronçana

Parc Olors

Sta. Eulàlia Ronçana

Can Quimet
Can Quimet Gall

Bigues i Riells
Lliçà d'Amunt

Activitat
Aula d'entorn rural
Elaboració pa artesanal
Avellana torrada
Agroturisme
Agroturisme
Elaboració vins
Agroturisme
Divulgació
Tallers
Elaboració productes artesanals
Planta compostatge
Venda productes elaborats (*)

% Ingressos
25
100
30
49
35
-

(*) Té externalitzada l'elaboració.
Taula 14.

Explotacions amb activitats complementàries a l'activitat agrària. Font: Elab. pròpia a partir de les
dades de l'enquesta - Any 2018.

Moltes explotacions s'han especialitzat en el conreu d'horta, generalment de petita superfície, per fer la
venda directa a fi d'obtenir un major rendiment en la venda dels productes a l'evitar intermediaris. Aquest
fet fa que un sol agricultor conreï una gran varietat d'hortalisses, sense especialitzar-se en cap tipologia.
0
8

Horta
Fruiters
Cereal
Ramaderia

<5%
4

5-10 %
1
1
1
1

11-25 %

>25 %
1

1
3
1

7
1

Ramaderia
Cereal
Fruiters
Horta

0

<5%

5-10 %

11-25 %

>25 %

Figura 22. Percentatge dels ingressos que provenen de les subvencions. Font: Elab. pròpia a partir de les dades de
l'enquesta - Any 2018.
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Amb les entrevistes fetes a les explotacions agrícoles s'ha constatat que:






Les explotacions extensives de cereal i farratges tenen una dependència molt important de la DUN.
Moltes d'elles serien inviables si no tinguessin aquest ajut. A més tot i ser grans explotacions de >50
Ha, per subsistir moltes d'elles tenen altres activitats, molts cops no relacionades amb el sector
agrari.
Les explotacions ramaderes que conreen farratges en extensiu per a l'autoconsum i les de conreus
llenyosos també tenen forta dependència de les subvencions agrícoles, però en un grau menor que
les extensives de cereal.
La majoria d'explotacions dedicades a l'horta no disposen de les ajudes per superfícies de la DUN o
aquestes no suposen ni el 5 % dels ingressos, tot i que alguns dels titulars de les explotacions s'han
beneficiat de forma puntual dels ajuts a joves agricultors.

D'altra banda, les subvencions agràries tenen molt poca rellevància en les explotacions hortícoles, suposant
com a molt un 5% dels ingressos, mentre que en les explotacions extensives de cereal i farratges pot arribar
a suposar el 50% dels ingressos.

3.5 ACTIVITAT FORESTAL
S'ha analitzat l'activitat forestal com a una possible font d'ingressos complementària a l'activitat agrària
principal.
Tipologia conreu
Horta
Cereal/Farratgers
Fruiters
Altres

0 Ha
8
4
1
0

0,1 a 5 Ha 5,1 a 10 Ha 10,1 a 25 Ha
6
0
1
4
2
2
0
1
0
0
1
0

>25 Ha
2
4
0
0

1
1
4

4
1

2

4

Altres
Fruiters
Cereal/Farratgers

8

6

Horta
2
1

2

0
0

0,1 a 5

5,1 a 10 10,1 a 25

>25

Figura 23. Superfície forestal associada a les explotacions agràries segons tipologia de conreu. Font: Elab. pròpia a partir
de les dades de l'enquesta - Any 2018.

En total hi 23 explotacions agràries que tenen superfície forestal associada, però sols en 6 explotacions (>10
Ha) la superfície forestal es pot considerar rellevant com perquè pugui aportar alguns rendiment extres.
D'aquestes finques sols 4 explotacions disposen d'Instrument d'Ordenació Forestal, el que representa un 57
% de les finques amb superfície forestal d'una certa entitat.
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Sols en 9 finques s'ha fet algun tipus de gestió forestal els darrers anys, que generalment consisteixen en
estassades i aprofitaments de llenyes per a consum propi i sols en 3 d'elles s'han fet treballs
d'aprofitament.

3.6 DESCRIPCIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI
3.6.1 Indústries agroalimentàries
Les estadístiques actualitzades del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries (DARP) a data
octubre de 2018, mostren que a la Vall del Tenes hi ha 24 empreses agroalimentàries, de 9 sectors
diferents, 15 tipus d'activitats principals i 48 activitats específiques diferents.
En funció de la titularitat de l'empresa trobem les següents situacions:
TIPUS TITULARITAT
Altres

NOM EMPRESA
EL RULL CAN MASPONS, SCP
BASSA ROCA, PERE

Particulars

CUCALA VINUESA, EMILI
GARCÍA BARALDES, ANTONIO

Societat Agrària de Transformació

CAN BURGUES, SAT NÚM.648
BIOCOP PRODUCTOS BIOLOGICOS, SA
ECOVERITAS, SA

Societat Anònima

EMBOTITS GUINO, SA
LABORATORIOS LAFI, SAL
PIENSOS GRAU, SA
BIO CAN MARTÍ, SL
BIO NUTRICIÓ COOPERATIU, SL
CAN GALDERIC AGRICULTURA, SL
CATERING Y RESTAURACION FUTURA, SL
E Y A GISPERT, SL
GRANJA SUBIRATS, SL

Societat Limitada

GRUPO E 9, SL
HEREUS DE F.J. ARGEMÍ, SL
HORTICOLA VILA, SL
LAURO VINAE, SL
MONT FRED INDUSTRIAS CARNICAS SL
NUT KING FOOD, SLL
POSTRES SELECTES, SL
STAR TRIP, SL

(*) De les estadístiques oficials s'han desestimat les 3 empreses dedicades al sector de la fabricació d'envasos i embalatges de
fusta (del sector 16. Indústries forestals)
Taula 15. Empreses del sector agroalimentari a la Vall del Tenes en funció de la seva titularitat. Font: Elab. pròpia a partir del
DARP (2018).

Si mostrem els sectors i activitats concretes a les que es dediquen aquestes empreses podem comprovar la
gran variabilitat del sector:
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DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

10.1 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis
Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses,
broquetes i similars)
CUCALA VINUESA, EMILI
Escorxador d'aviram de caça de cria i de palmípedes greixoses
Sala d'especejament annexa a l'escorxador d'aviram
Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses,
broquetes i similars)
EMBOTITS GUINO, SA

Elaboració de productes carnis crus, excepte de carns picades i els seus preparats
Elaboració de productes carnis cuits
Elaboració de productes carnis curats
Elaboració de productes carnis en conserva i similars (inclou patés)
Elaboració de carns picades i els seus preparats (mandonguilles, hamburgueses,
broquetes i similars)
Elaboració de productes carnis crus, excepte de carns picades i els seus preparats

GRANJA SUBIRATS, SL

Envasament de carns refrigerades o congelades, sense manipulació
Manipulació de productes carnis elaborats (desossat de pernils, filetejats i similars)
Sala d'especejament autònoma de boví
Sala d'especejament autònoma de porcí

Sala d'especejament autònoma d'oví i cabrum
MONT FRED INDUSTRIAS Elaboració d'altres despulles càrnies derivades (triperies, llardons, llard, cotnes de porc i
CARNICAS SL
similars)
Elaboració d'altres despulles càrnies derivades (triperies, llardons, llard, cotnes de porc i
STAR TRIP, SL
similars)
10.2 - Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
CATERING Y
RESTAURACION
Elaboració i manipulació de productes transformats i plats precuinats a base de peix i
FUTURA, SL
altres productes marins
10.3 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses
CAN BURGUES, SAT
NÚM.648
Preparació de fruita seca (torrefacció i similars)
CAN GALDERIC
AGRICULTURA, SL
Preparació de fruita seca (torrefacció i similars)
E Y A GISPERT, SL
Preparació de fruita seca (torrefacció i similars)
ECOVERITAS, SA

Fabricació d'altres sucs de fruites i hortalisses
Preparació i conservació d'hortalisses no congelades (plats preparats, liofilització, IV
gamma, conserva en vinagre, en salmorra i similars; i els llegums)

HORTICOLA VILA, SL

Manipulació i condicionament de productes hortofructícoles
10.4 - Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
HEREUS DE F.J. ARGEMÍ,
SL (Can Saperas)
Obtenció d'oli d'oliva verge (almàssera)
LAURO VINAE, SL
Envasament i/o embotellament d'oli d'oliva
10.5 - Fabricació de productes lactis
Elaboració de formatges frescos
BASSA ROCA, PERE

Elaboració de formatges madurats
Elaboració de iogurts

CATERING Y
RESTAURACION
FUTURA, SL
ECOVERITAS, SA

Elaboració d'altres productes lactis (flams, natilles i similars)
Elaboració de iogurts
Elaboració de begudes a base de llet
Manipulació de formatges (trossejat, filetejat i similars)
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10.7 - Fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries
NUT KING FOOD, SLL

Fabricació d'aperitius, excepte aperitius a base de patata

POSTRES SELECTES, SL

Fabricació de pastes, coques, pastissos, etc. de curta durada
10.8 - Fabricació d'altres productes alimentaris
BIO CAN MARTÍ, SL
BIOCOP PRODUCTOS
BIOLOGICOS, SA
CATERING Y
RESTAURACION
FUTURA, SL

Manipulació i classificació d'ous
Elaboració d'altres productes alimentaris
Elaboració d'altres plats preparats (excepte els plats preparats a base de carn, de peix i
d'hortalisses)
Elaboració de plats precuinats o cuinats a base de carn (contingut mínim matèria càrnia
>10% en pes)
Elaboració d'altres plats preparats (excepte els plats preparats a base de carn, de peix i
d'hortalisses)
Elaboració de brous, consomés, sopes i/o cremes o similars

ECOVERITAS, SA

Elaboració de mostassa, de salsa de tomàquet i altres salses
Elaboració de plats precuinats o cuinats a base de carn (contingut mínim matèria càrnia
>10% en pes)
Elaboració i /o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions
Elaboració i envasament de te (inclou mescles)
Producció de productes del cafè (cafè mòlt, cafè soluble, extrets i concentrats de cafè)

EL RULL CAN MASPONS,
SCP
GRUPO E 9, SL
LAURO VINAE, SL

Manipulació i classificació d'ous
Elaboració de plats precuinats o cuinats a base de carn (contingut mínim matèria càrnia
>10% en pes)
Elaboració de vinagre vínic

NUT KING FOOD, SLL

Elaboració de dolços i similars
10.9 - Fabricació de productes per a l'alimentació animal
BIO NUTRICIÓ
COOPERATIU, SL
Elaboració de pinsos per a l'alimentació d'animals de granja, excepte medicamentosos
LABORATORIOS LAFI,
SAL
Elaboració de pinsos per a l'alimentació d'animals de granja, excepte medicamentosos
PIENSOS GRAU, SA

Elaboració de pinsos medicamentosos per a l'alimentació d'animals de granja

Elaboració de pinsos per a l'alimentació d'animals de granja, excepte medicamentosos
11.0 - Fabricació de begudes
GARCÍA BARALDES,
ANTONIO

Criança de vins
Elaboració de vi sense DOP/IGP
Envasament i/o embotellament de vi sense DOP/IGP
Elaboració de begudes aromatitzades a base de vi, i similars
Elaboració de vi de licor

LAURO VINAE, SL

Elaboració de vi escumós (fermentació en ampolla)
Elaboració de vi sense DOP/IGP
Envasament i/o embotellament de begudes aromatitzades a base de vi, i similars
Envasament i/o embotellament de vi sense DOP/IGP

Taula 16. Sectors agroalimentaris en funció de les empreses i les activitats específiques que desenvolupen a la Vall del Tenes.
Font: Elab. pròpia a partir del DARP (2018).

Si es representen aquestes dades en funció del pes de cada sector, en funció del nombre d'establiments
(una indústria pot tenir diferents establiments), s'observa com la indústria (10.1) càrnia i l'elaboració
d'altres productes (10.8: manipulació d'ous, plats preparats...) assoleixen el 51% del total d'activitats
estudiades. El sector directament derivat de l'agricultura, la preparació i conservació de fruites i hortalisses
(10.3), només suposa el 9'5% del total d'establiments, però essent el 5è sector de la Vall.
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10.4 - Fabricació d'olis i
greixos vegetals i animals
3,2%
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Nombre d'activitats dins cada sector agroalimentari (2018)
10.7 - Fabricació de
productes de fleca i de
pastes alimentàries
3,2%

10.9 - Fabricació de
productes per a
l'alimentació animal
6,3%

10.2 - Elaboració i
conservació de peix,
crustacis i mol·luscos
1,6%

10.3 - Preparació i
conservació de fruites i
hortalisses
9,5%
10.5 - Fabricació de
productes lactis
11,1%

11.0 - Fabricació de
begudes
14,3%

10.1 - Sacrifici de bestiar i
conservació de carn i
elaboració de productes
carnis
27,0%

10.8 - Fabricació d'altres
productes alimentaris
23,8%

Figura 24. Nombre d'activitats (o establiments) del sector agroalimentari a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir
del DARP (2018).

Segons coneixements in situ, actualment 3 d'aquestes empreses estan en fase de liquidació (Laboratoris
Lafi, Cucala Vinuesa, Emili i Lauro Vinae S.L) i a més l'empresa Catering i restauració futura està extingida.

3.6.2 Agroalimentàries ecològiques
Segons el Registre del CCPAE, a l'àmbit d'estudi hi ha 13 empreses agroalimentàries de tipus ecològic, dels
quals 7 no estaven inscrits en el Registre d'indústries agroalimentàries. Les empreses són:
NOM EMPRESA
Laboratori farmacèutic, complements
alimenticis i probiòtics
Producció d'ous
Producció i distribució de productes biològics i
BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS SA ecològics
CAN BURGUÉS, SAT
Torrat i envasat de fruits secs
CERVEBREW, S.L.
Producció cervesa artesana
Disposa del centre logístic de mercaderies a
ECOVERITAS, SA
Lliçà d'Amunt
EL RULL-CAN MASPONS, SL
Producció d'ous
ENRIC FORN CODINA
Emmagatzematge
I-MAGINA DIVULGACIÓ, SL
Producció d'aromàtiques i els seus derivats
MAPRYSER, SL
Producció d'aliments ecològics
Distribució i comercialització de matèries
NUTRIFOODS, SLU
primers i complements alimentaris
PERE BASSA ROCA
Elaboració de formatges
QUIMET GALL, SL
Producció d'horta
ALIFARM, S.A.
BIO CAN MARTI, S.L.

NEGRETA: les empreses no inscrites al Registre del DARP
Taula 17. Empreses agroalimentàries ecològiques a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir del DARP (2018).

3.7 MÀ D'OBRA
Segons el Cens Agrari 2009, la mà d'obra agrària està constituïda per totes les persones que hagin superat
l'edat d'escolaritat obligatòria (com a mínim 17 anys) i que hagin realitzat treballs agraris durant el període
de referència. També s'inclouen les persones que han arribat a l'edat de jubilació i continuen treballant a
l'explotació.
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Es considera treball agrari tota activitat humana que contribueix als resultats econòmics de l'explotació
agrària. Comprèn: qualsevol treball d'organització i gestió (compres, vendes i comptabilitat), els treballs per
a la sembra, conreu i recol·lecció de les collites, els treballs destinats al ramat (preparació i distribució dels
aliments, munyida, assistència, etc.), treballs d'emmagatzematge i condicionament (ensitjar, batre i
empaquetar) i feines de manteniment d'edificis, maquinària i instal·lacions. Les feines de transport pròpies
de l'explotació només s'hi consideren si són executades per la mà d'obra de la mateixa explotació.
A la Vall del Tenes, el cap de l'explotació agrària (persona responsable de la gestió corrent i quotidiana de
l'explotació agrària i que coincideix generalment amb el titular) l'any 2009, tenia les següents
característiques:




Majoritàriament el cap de l'explotació era el mateix titular i el que treballava més jornades.
Era habitualment un home major de 35 anys, amb un 24% major de 65 anys.
El cap que treballava menys del 25% del temps a l'explotació normalment era el titular de la
mateixa, però quan hi treballava al 100% també tenia un assalariat.

De les entrevistes realitzades l'any 2018 als agents principals del sector es confirmen algunes de les dades
assenyalades en el Cens del 2009:






La majoria d'explotacions només tenen un treballador, que és el titular de l'explotació. En algunes,
principalment les dedicades a horta, necessiten temporers, i en les que es fa venda directa també
és disposa d'un treballador més a temps parcial, que generalment és algun familiar.
Sols el 42 % de titulars d'explotacions tenen un nivell formatiu agrari o bé han fet cursos. Si mirem
sols els agricultors més joves (<50 anys) el percentatge formatiu puja fins al 87 %.
Destaca l'elevada presència d'agricultors joves. La majoria estan dins del tram d'edat comprès entre
els 30 i 50 anys, fet que no succeïa fa 10 anys.
La presència del gènere femení encara és molt escassa, i molts cops només realitzen tasques
complementàries, com són la venda directa o elaboració i transformació de productes.

42%

58%

Sense formació
Formació agrària

Figura 25. Percentatge de titulars d'explotacions agràries que disposen de cert nivell de formació agrícola. Font: Elab.
pròpia a partir de les dades de l'enquesta - Any 2018.
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87,50%
54,55%

45,45%
12,50%
Formació
Agraria

Sense
Formació

Formació
Agraria

< 50 anys

Sense
Formació

> 50 anys

Figura 26. Percentatge de formació agrària segons trams d'edat. Font: Elab. pròpia a partir de les dades de l'enquesta Any 2018.

4%
43%

15%
EDATS 18-25
EDATS 26-35
EDATS 36-50
38%

EDATS >50

Figura 27. Percentatge d'agricultors agrupats en diferents trams d'edat. Font: Elab. pròpia a partir de les dades de
l'enquesta - Any 2018.

Tot i que el tram d'edat dominant és el de la gent de més de 50 anys, hi ha força gent entre els 25 i 50 anys.
El tram amb menys gent és el de 18-25 anys, cosa lògica ja que en aquesta edat molta gent encara s'està
formant i és una edat difícil per treballar en el sector agrari ja que suposa treballar moltes hores i en dies
festius.
Finalment, destacar que el número de dones en aquest sector continua essent molt minoritari. Segons
dades dels enquestats, només el 19% del personals és femení i a més generalment és el que es dedica a la
venda i activitats complementàries.
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Dones
19%

Homes
81%

Figura 28. Percentatge de dones en les explotacions agrícoles. Font: Elab. pròpia a partir de les dades de l'enquesta Any 2018.

3.8 PROBLEMÀTIQUES DEL SECTOR SEGONS ENQUESTES
A continuació s'ha fet un recull de les principals problemàtiques detectades en el sector agrícola, captades
a partir de les entrevistes personals amb agricultors i ramaders de la Vall:














Hi ha poc respecte de la població envers els conreus; aquests són trepitjats sovint per motos, quads
i gent que passeja. Possiblement és gent que no coneix la pagesia i no té consciència de l'entorn.
Poca sensibilització de la població envers el sector agrari. La situació vora zones urbanitzades fa que
sovint hi hagi queixes del veïns per males olors i sorolls.
Encara són freqüents robatoris de productes agrícoles i d'infraestructures.
La proliferació d'espècies cinegètiques com el senglar, el conill o el tudor comporta enormes danys
en els conreus, això comporta moltes vegades haver de tancar els conreus per a la seva protecció
(majors costos)La normativa urbanística i sectorial sol ser molt estricta amb iniciatives poc habituals
dins el sòl no urbanitzable. Excessiva lentitud en els tràmits per a obtenir permisos d'obra,
ampliació d'edificacions i llicències de noves activitats; tràmits llargs, fet que fa que s'encareixi molt
la tramitació dels permisos i que molta gent desisteixi d'iniciar o ampliar activitats.
La disminució de l'activitat agrícola, però principalment l'aparició d'una maquinària cada cop més
especialitzada i complexa fa que hagin desaparegut els mecànics agrícoles, amb el que cada cop és
més difícil i costós adquirir i reparar la maquinària.
En els conreus de secà, necessitat de gestionar cada cop més superfície per fer viable les
explotacions. La normativa urbanística és molt limitant a l'hora de permetre rompudes per a fer
nous camps.
Forta dependència dels sector del cereal i farratges de les subvencions agràries.
Alguns canals de reg estan en mal estat. Certes comunitats de regants no estan actives, degut a que
molts dels pagesos que les portaven ja no treballen.
Molts dels conreus són arrendats, amb el que no hi ha una seguretat de futur, fet que fa que en
moltes zones es deixi d'invertir en millores.
Tot i que hi ha un potencial consumidor elevat de productes hortícoles a la comarca, es dóna la
circumstància de què quan hi ha major producció (època estival) és quan gran part de la població
marxa de vacances.
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Disminució i fragmentació dels sòls agrícoles, principalment els de major qualitat, com a
conseqüència del creixement urbanístic i construcció de noves infraestructures.
Manca d'empatia de les administracions vers el sector agrari. Faria falta una major implicació
envers el sector i ajudar en el manteniment del patrimoni agroecològic i arquitectònic. Per als
titulars de masies, el manteniment d'aquestes suposa una gran despesa. Darrerament s'ha fet una
pujada molt forta de l'IBI, en el que s'han incorporat edificacions antigues i on la normativa
urbanística no hi permet fer cap altra tipus d'activitats.
Complexitat en el tràmits burocràtics. Qualsevol tràmit necessita de molt paperam i s'allarga molt
en el temps. Moltes traves per part de l'administració.
Donar-se d'alta en el règim ecològic també comporta una gran complexitat i uns controls periòdics
difícils. A més es fan pagar unes taxes anuals.
Falta de gent especialitzada per a treballar en el camp. Moltes explotacions necessitarien
temporers.
Falta de relleu generacional.
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4 POTENCIALITATS DEL SECTOR AGRÍCOLA
4.1 EVOLUCIÓ AGRÍCOLA A LA VALL (1956-2009)
El següent apartat es pot considerar una adaptació a l'àmbit i objecte d'estudi a la Vall del Tenes de
l'anomenat canvi global, entès com el conjunt de transformacions que tenen repercussions significatives
sobre el funcionament del sistema planetari, ja sigui afectant els components biofísics (aigua, aire, sòl,
biodiversitat), alterant el comportament de les comunitats i ecosistemes i/o generant efectes als sistemes
socioeconòmics. Aquestes alteracions es poden manifestar tan a escala local com a nivell regional, i es
caracteritzen per ser de naturalesa multivariada. Al llarg de les últimes dècades però, l’activitat humana ha
esdevingut l’agent principal d’aquest canvi (BOADA i SAURÍ, 2002).
En el cas que ens ocupa, se sintetitzarà el canvi global, centrat en el canvi de cobertes del sòl en el sector
agrícola de la Vall del Tenes, entre els anys 1956 i 2009. Les fonts d'informació utilitzades han estat:




Mapa d’usos i cobertes del sòl del 1956: la base cartogràfica ha estat l’ortofotografia històrica del
1956-57 de la província de Barcelona, a escala 1:5.000, elaborada per l'Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona i el Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals (CREAF), a partir de les fotografies aèries del vol americà dels anys 1956-57,
que són propietat del Ministeri de Defensa (vegeu plànol 04. Situació agrícola de l'any 1956).
Mapa de cobertes del sòl del 2009: 4a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC),
cartografia temàtica d'alta resolució dels principals tipus de cobertes del sòl del país (boscos,
conreus, zones urbanitzades, etc.). L'MCSC es realitza al CREAF, amb el finançament de la
Generalitat de Catalunya.

En primer lloc, si es valoren les cobertes del sòl existents l'any 1956, obtenim que fa 60 anys hi havien 4.333
Ha de superfície agrícola, per tant, un percentatge considerable de la Vall estava coberta de cultius (57%),
en concret:
USOS GENERALS
Arbrat clar

SUPERFÍCIE
(Ha)

% TOTAL

44,90

0,6%

Arbrat dens

2.829,56

37,3%

Conreus

4.333,11

57,1%

134,75

1,8%

Improductiu artificial
Improductiu natural
Matollars
Prats i herbassars
TOTAL

34,92

0,5%

207,13

2,7%

4,40

0,1%

7.588,77

100%
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Usos del sòl a la Vall (1956)

2,73%

Arbrat clar

0,46%
1,78%

0,59%

0,06%

Arbrat dens
Conreus

37,29%

Improductiu
artificial
Improductiu
natural
Matollars

57,10%

Prats i herbassars

Figura 29. Superfície per usos del sòl a tota la Vall del Tenes (1956). Font: Elab. pròpia a partir de DIBA/CREAF (2018).

La resta de superfície es repartia entre l'arbrat dens (37%) i d'altres superfícies menors com el matollar
(2'7%) o les zones urbanitzades (1'8%).
Una anàlisi detallada dels conreus disponible també cartogràficament, ens mostra el tipus d'usos agrícoles
que es desenvolupaven a la dècada dels 60:
SUPERFÍCIE
(Ha)

USOS ESPECÍFICS

% TOTAL

Basses agrícoles

0,32

0,01%

Conreus abandonats - boscos

3,60

0,1%

Conreus abandonats - matollars

72,42

1,7%

Conreus abandonats - prats

29,84

0,7%

3.025,34

69,8%

Conreus llenyosos (no vinyes)

991,90

22,9%

Vinyes

209,70

4,8%

4.333,11

100%

Conreus herbacis (no arrossars)

TOTAL CONREUS

Usos agrícoles del sòl a la Vall (1956)
0,01%

0,08%

Basses agrícoles

1,67%
0,69%

4,84%
22,89%

69,82%

Conreus abandonats boscos
Conreus abandonats matollars
Conreus abandonats prats
Conreus herbacis (no
arrossars)
Conreus llenyosos (no
vinyes)
Vinyes

Figura 30. Superfície per usos agrícoles a tota la Vall del Tenes (1956). Font: Elab. pròpia a partir de DIBA/CREAF (2018).
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Es demostra que els conreus eren majoritàriament herbacis, probablement de cereals i farratges (70%),
seguit pels llenyosos (oliveres, avellaners...) (23%) i les vinyes (5%).
En segon lloc, les cobertes del sòl que s'han pogut comparar, de l'última versió del CREAF, són les de 2009, i
mostren que en més de 50 anys, la superfície agrícola ha passat a ser de 1.831 Ha, per tant, una reducció
del 58%. Si observem en detall els usos generals del 2009:
USOS GENERALS - 2009

SUPERFÍCIE
(Ha)

Aigües continentals

% TOTAL

0,52

0,01%

31,94

0,4%

Arbrat dens

2.562,30

33,8%

Conreus

1.830,54

24,1%

Improductiu artificial

2.327,08

30,7%

Arbrat clar

Improductiu natural

59,39

0,8%

Matollars

547,00

7,2%

Prats i herbassars

230,01

3,0%

7.588,77

100%

TOTAL

Usos del sòl a la Vall (2009)
0,78%

0,42%
3,03%

Arbrat clar

7,21%
33,77%

Arbrat dens
Conreus

30,67%

Improductiu artificial
Improductiu natural
24,12%

Matollars
Prats i herbassars

Figura 31. Superfície per usos del sòl a tota la Vall del Tenes (2009). Font: Elab. pròpia a partir de CREAF (2009).

Aquesta disminució de sòl agrícola es va deure principalment al creixement urbanístic i industrial, que
ocupa les zones de millor qualitat agrícola (sols més paners i de major profunditat). Creixement urbà que
també comportà una fragmentació del territori.
S'observa a l'any 2009, com l'ús del sòl majoritari a la Vall eren els boscos densos (34%), seguits de les
zones urbanitzades (31%), mentre que els conreus passaren a un tercer lloc en importància superficial
(24%). Per tant, un canvi substancial que queda també palès en la distribució per usos específics:
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SUPERFÍCIE
(Ha)

USOS ESPECÍFICS - 2009

% TOTAL

Basses agrícoles

-

-

Conreus abandonats - boscos

-

-

Conreus abandonats - matollars

-

-

40,99

2,2%

3,84

0,2%

1.522,39

83,2%

242,51

13,2%

5,42

0,3%

15,39

0,8%

1.830,54

100%

Conreus abandonats - prats
Conreus en transformació
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus llenyosos (no vinyes)
Hivernacles
Vinyes
TOTAL CONREUS

Usos agrícoles del sòl a la Vall (2009)
0,30%
0,21%

0,00%
0,84%

0,00%
0,00%

2,24%

13,25%

83,17%

Basses agrícoles
Conreus abandonats boscos
Conreus abandonats matollars
Conreus abandonats prats
Conreus herbacis (no
arrossars)
Conreus llenyosos (no
vinyes)
Vinyes
Conreus en
transformació
Hivernacles

Figura 32. Superfície per usos agrícoles a tota la Vall del Tenes (2009). Font: Elab. pròpia a partir de DIBA/CREAF (2009).

Així doncs, en el període 1956-2009, els canvis en les proporcions també es denoten interessant, ja que de
tot el sòl agrícola, els conreus herbacis han passat de representar el 70% al 83%, mentre que els llenyosos
del 23 al 13%; i apareixen noves categories agrícoles com són els conreus en transformació o els
hivernacles, de forma testimonial. Es pot dir, en tot això, que hi ha menys sòl agrícola disponible, però que
els 2 grans grups de conreus són idèntics, amb les mateixes proporcions globals.

Per últim, si analitzem els canvis en les cobertes i per què la Vall del Tenes ha perdut un 58% de la
superfície agrícola, podem detallar els canvis produïts, de la següent forma (vegeu plànol 05. Evolució
agrícola 1956-2009):


L'any 2009 hi havia 1.831 Ha de sòl agrícola que provenia majoritàriament ja d'antics camps de
conreu (96%), però que, a diferència del que es pot pensar, des de l'any 1956, 71 Ha també es van
convertir en conreus (sobretot provinents de boscos).
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ORIGEN CONREUS 2009
Conreus--->Conreus

SUPERFÍCIE
(Ha)

% TOTAL

1.759,88

96,14%

Arbrat dens--->Conreus

51,56

2,82%

Matollars--->Conreus

10,09

0,55%

Improductiu artificial--->Conreus

7,21

0,39%

Arbrat clar--->Conreus

1,18

0,06%

Prats i herbassars--->Conreus

0,57

0,03%

Improductiu natural--->Conreus

0,05

0,003%

1.830,54

100%

TOTAL

Taula 18. Origen del sòls agrícoles del 2009 a la Vall del Tenes, vist des del 1956. Font: Elab. pròpia a partir de DIBA/CREAF (2009
i 2018).



Del 58% de sòl agrícola perdut des de l'any 1956, la majoria s'ha mantingut en conreu (41%), però
una gran part ha passat a zones urbanes (34%) i a boscos (13%).
DESTÍ CONREUS 1956

SUPERFÍCIE
(Ha)

% TOTAL

Conreus--->Conreus

1.759,88

40,61%

Conreus--->Improductiu artificial

1.483,65

34,24%

Conreus--->Arbrat dens

577,77

13,33%

Conreus--->Matollars

287,38

6,63%

Conreus--->Prats i herbassars

180,13

4,16%

Conreus--->Arbrat clar

23,49

0,54%

Conreus--->Improductiu natural

20,76

0,48%

Conreus--->Aigües continentals

0,03

0,00%

4.333,11

100%

TOTAL

Taula 19. Destí del sòls agrícoles del 1956 a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de DIBA/CREAF (2009 i 2018).

Això demostra la percepció general que la pèrdua de sòls agrícoles s'han dedicat a zones urbanes (ciutats,
urbanitzacions, polígons industrials...), però que també s'han abandonat i en 50 anys s'han convertit en
bosc.

4.2 APTITUD AGRÍCOLA
L'aptitud, segons el Diccionari de la Llengua Catalana, es pot definir com la disposició o capacitat natural o
adquirida per a fer alguna cosa, per tant, la pròpia definició ja indica que l'aptitud depèn de factors propis i
externs. Per extensió, l'aptitud agrícola la podríem definir com la capacitat natural i artificial (en
contraposició) d'un sòl per acollir usos agrícoles.
En una anàlisi territorial, els factors que més poden influir alhora de definir l'aptitud agrícola d'un sòl seria:
el pendent del terrenys, la fondària del sòl, la possibilitat de reg i el planejament urbanístic o la presència
d'espais naturals protegits.

4.2.1 Pendent del terreny
El pendent és un factor natural del sòl que determina la possibilitat que amb una baixa inversió es pugui
conrear un terreny (Mapa elaborat a partir del MDE de 5x5 m). La pràctica tècnica habitual indica que:



Pendents de 0-10% són sòls aptes per a tot tipus de conreu
Pendents de 10-30% són sòls aptes només per a pastures i conreus llenyosos
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Pendents majors 30% són sòls no aptes per al conreu

4.2.2 Planejament urbanístic
És un factor antròpic que determina la capacitat d'un sòl per desenvolupar urbanísticament uns usos
determinats. La font d'informació ha estat el Mapa Urbanístic de Catalunya, elaborat per la Direcció
General d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat (2018) (vegeu plànol 06. Planejament
urbanístic) i consultant les diferents webs municipals per determinar les limitacions urbanístiques. En
general, es pot sintetitzar que la transformació d'un sòl agrícola depèn urbanísticament de:




Modificació de relleu: aquesta pràctica ha d'ésser admesa.
Tala d'arbres: s'ha de permetre la possibilitat de tallar algun arbre si aquests no són imprescindibles
per a la pràctica agrícola.
Rompuda: la rompuda és el procés de llaurar la terra per posar-la en conreu, per tant, si en l'estat
inicial és un bosc, es fa necessari fer una tallada dels arbres existents.

Per determinar l'aptitud agrícola dels terrenys de la Vall del Tenes, s'han analitzat els 4 planejaments
urbanístics municipals i determinar els condicionants i limitacions que existeixen.
BIGUES I RIELLS
El planejament urbanístic vigent a Bigues i Riells és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió del 19 de juliol del 2006 i publicat
inicialment el 29/09/2006 (DOGC núm. 4729).
El POUM qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en 6 zones que són:







Article 120. Rústic lliure permanent, clau 20
Article 121. Protecció agrícola, clau 21
Article 122. Protecció forestal i paisatgística, clau 22
Article 123. Protecció vegetal i de lleres, clau 24
Article 124. Reserva integral, clau 25
Article 125. Àrea extractiva, clau 26

L'article 102 regula els moviments de terres a tot el sòl no urbanitzable, però amb una justificació per l'ús
agrícola i ramader i els condicionants de desmunts i terraplens, es permeten a totes les qualificacions.
Pel que fa a la tala d'arbres que podrien ser necessaris per a una rompuda (convertir zones de bosc en
conreus), l'article 105 ho condiciona a ésser admesa en Plans de gestió i millora forestal (PGMF), disposi
d’autorització expressa de l’Administració forestal, sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari
usual dels conreus o de l’aplicació de la legislació en matèria de sanitat vegetal. En qualsevol cas resta
prohibida la tala de les espècies catalogades com a Espècimens botànics i Zones d’Interès i delimitades als
plànols d’ordenació. Els béns d'interès natural estan situats en el Catàleg de béns del POUM, i són:


ZONES D’INTERÈS
o N.01 Alzinar de la Baga de l'Arbocer
o N.02 Alzinar del Villar
o N.03 El Tenes, vegetació de ribera
o N.04 Espai d'Interès Natural dels Cingles de Bertí (PEIN)
o N.05 Surgències de les Barbotes i l'Avencó
o N.06 Verneda del torrent de Can Ribes
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ESPÈCIMENS BOTÀNICS
o N.07 Alzina de Can Carreras
o N.08 Alzina de la Torre
o N.09 Alzina surera de Can Ribas
o N.10 Alzines sureres de font Granada
o N.11 Lledoner de Can Badell - les Escoles
o N.12 Lledoner de Can Maspons
o N.13 Lledoner de Can Riba fort
o N.14 Lledoner de Can Torruella
o N.15 Olivera de Can Roca
o N.16 Olivera de l'església de Sant Pere
o N.17 Pi corbat del castell de Montbui
o N.18 Pins de Can Viver
o N.19 Plàtan de la Font de la Pineda
o N.20 Pollancre de la font del Bou
o N.21 Roure de Can Vori
o N.22 Roures de Can Maspons
o N.23 Teix del torrent del Salt de la Núvia
ZONES D’INTERÈS AMBIENTAL
o A.01 Aflorament Fàcies Buntsandstein Font Granada
o A.02 Aflorment geològic Encavalcament-falla del vallès . Can Roca
o A.03 Calcàries Muchelkalk Roques Blanques
o A.04 Cingles de Bertí (PEIN)
o A.05 Contacte Encavalcament-Falla del Vallès. Can Prat de la Riba
o A.06 Guixos de Can Granada
o A.07 Mirador del Turó de Calzina
o A.08 Mirador del Turó de les Onze hores
o A.09 Mirador dels Saulons
o A.10 Roques ígnies Castell de Montbui
o A.11 Sistema càrstic Sant Miquel del Fai
o A.12 Surgència de les Barbotes i l'Avencó
o A.13 Terrasses Quaternàries riu Tenes

Tanmateix, la clau de Protecció forestal i paisatgística, clau 22, en el seu article 122.3, prohibeix
expressament la tala d'arbres: "es prohibeix la tala d’arbrat i qualsevol altre modificació que desvirtuï les
característiques de l’entorn. La tala d’arbrat està regulada en l’article 105 de les presents normes".
L'article 123.3 per a la clau de Protecció vegetal i de lleres, clau 24, també prohibeix la tala d'arbres: "es
prohibeix la tala d’arbres que no respongui al compliment de les determinacions de la Direcció General del
Medi Rural, havent d’assegurar en tot cas la permanència de las masses arbòries a través de la conseqüent
repoblació".
Pel que fa a la zona de Reserva Integral, clau 25, l'article 124 remet al Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge dels Cingles de Bertí de l'any 2002.
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LLIÇÀ D'AMUNT
El planejament urbanístic vigent a Lliçà d'Amunt és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió del 18 de desembre del 2014 i
publicat el 07/05/2018 (DOGC núm. 7613).
El POUM qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en 2 zones i 2 subzones que són:



Article 262. Zona 21. Rural
Articles 263-266. Zona 22. Protecció especial
o Article 267. Subzona 22a. Protecció especial agrícola i paisatgística
o Article 268. Subzona 22b. Protecció especial forestal i natural

L'article 246 de les normes urbanístiques expliquen les intervencions de transformació de sòl que impliquen
una modificació del relleu, definint la "roturació" (correctament dit rompuda) que "que comprèn les
intervencions de manipulació de la coberta fèrtil dels terrenys (incloent les aportacions de terra vegetal) per
a preparar-los pel conreu agrícola".
Les modificacions de relleu que impliquin "roturació" es permeten sense llicència municipal "amb caràcter
general, a tots els camps de conreu, amb independència de la seva qualificació en sòl no urbanitzable,
sempre que tinguin l’ús agrícola i estigui justificada la millora de les condicions de treball de l’explotació"
(art. 250.2), amb unes condicions lògiques de preservació.
En general, les "roturacions" es permeten en les claus 21 (Rural) i 22 (Protecció especial), però "en les àrees
de conreu, amb les limitacions establertes en aquestes normes urbanístiques amb caràcter general per al sòl
no urbanitzable i les corresponents a cada subzona". És el cas de la clau 22b (protecció forestal i natural), en
la que "es prohibeixen les obres de roturació, explanació o abancalament..." (art. 268.4.a).
LLIÇÀ DE VALL
El planejament urbanístic vigent a Lliçà de Vall és el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió del 23 de març del 1983 i publicat el
10/06/1983 (DOGC núm. 336). Hi ha un text refós de la normativa que fou aprovat el 22/02/2005.
El POUM qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en 7 zones i 2 subzones que són:







Articles 191-193. De valor agrícola (clau 17)
Article 194. De valors protegibles (clau 18)
o Article 195. Subzona 18a
o Article 196. Subzona 18b
Articles 197-200. Rural (clau 19)
Articles 201-204. Agrupació rural (clau 20)
Articles 205-206. De protecció i servitud (clau 21)

Els moviments de terres o rompudes no estan regulades urbanísticament amb caràcter general. En les
zones, a la subclau 18a "es prohibeix la tala d’arbres que no responguin a plans d’explotació forestal
previstos per l’Administració d’Agricultura, havent-se d’assegurar, en tot cas i per raons d’interès urbanístic,
la permanència de les masses forestals o de l’arbrat" (art. 195), per tant, es podrien entendre prohibides les
rompudes. A les zones de protecció i servitud, es podria considerar també prohibit l'ús agrícola ja que han
de romandre en el seu estat natural.
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SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
El planejament urbanístic vigent a Santa Eulàlia de Ronçana és el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió del 23 d'abril del 2015 i
publicat el 17/09/2015 (DOGC núm. 6958).
El POUM qualifica el sòl no urbanitzable del municipi en 3 zones i 4 subzones:




Articles 178-180. Zona d'espais rústics (clau N1)
Articles 181-183. Zona d'espais de protecció (clau N2)
Articles 184. Zona d'activitats autoritzades (clau N4)
o Article 185. Nuclis rurals (clau N4a)
o Article 186. Dotacions d'acampada (clau N4b)
o Article 187. Centre ocupacional (clau N4c)
o Article 188. Estacionament de caravanes (clau N4d)

Les modificacions de relleu en general que impliquin "roturació" (correctament dit rompuda) es permeten
sense llicència municipal, segons art. 167, amb unes condicions lògiques de preservació.
En les zones d'espai rústic (clau N1) i de protecció (clau N2) es permeten en general les rompudes, excepte
quan afectin hàbitats d'interès comunitari (art. 180 i 183).

4.2.3 Espais naturals protegits
Dins l'àmbit dels 4 municipis de la Vall del Tenes, hi trobem 2 espais naturals protegits.
El primer és l’Espai d’Interès Natural Cingles de Bertí (afectant 981 Ha del terme de Bigues i Riells), que
també pertany a un espai de la Xarxa Natura 2000, el Gallifa-Cingles de Bertí (codi ES5110008), declarat
Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Una part d'aquest espai té
desenvolupat el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge aprovat el juny del 2002 (afectant
només 285 Ha de Bigues i Riells), segons RESOLUCIÓ MAB/1838/2002, de 14 de juny, per la qual es fa públic
l'Acord del Govern d'11 de juny de 2002, pel qual s'aprova definitivament el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí (DOGC núm. 3665, 27/06/02).
Respecte a les rompudes permeses en el Pla Especial dels Cingles de Bertí, l'article 18 de les seves normes
estableix que es poden autoritzar rompudes quan concorrin les condicions següents:
a) es localitzen en terrenys de poc pendent o afeixats convenientment per minimitzar el risc d'erosió;
b) es tracta d'àrees on anteriorment s'havien desenvolupat els usos agrícoles;
c) no s'afecta la subzona 2b, ni la 2c fora de la Zona agrícola (clau 1);
d) no representen la pèrdua d'àrees amb coberta forestal arbrada.
En segon lloc, el municipi de Lliçà de Vall també es veu afectat pel PEIN (en unes 36'20 Ha) en l'àmbit de
Gallecs, afectat mitjançant el Decret 156/2009, de 20 d’octubre, de modificació del Decret 328/1992, de 14
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, consistent en la inclusió de l’espai de
Gallecs (DOGC núm. 5489 del 22/10/2009). Aquest àmbit, però, no disposa de Pla Especial de protecció i es
regeix pel Pla Director Urbanístic de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs. El PDU fou aprovat definitivament
el 29 d'abril de 2005, mitjançant Edicte de 9 de maig de 2005, sobre una resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques i publicat al DOGC núm. 4389 de data 23.5.2005.
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Respecte a la limitació en l'ús de sòls agrícoles, no hi ha normativa a Gallecs.

4.2.4 Resultat
El resultat de la combinació dels tres factors anteriors es mostra al plànol 07. Aptitud agrícola, en el que
s'exclouen directament els sòls amb limitacions per noves rompudes, i a la resta se'ls hi aplica l'aptitud de
pendent. La taula següent en mostra el càlcul de superfícies:
SUPERFÍCIE
(Ha)

TIPUS D'APTITUD

% TOTAL

Aptes per a pastures i Conreus llenyosos

1.327,54

51,47%

Aptes per conreus no llenyosos

1.251,78

48,53%

2.579,32

100%

TOTAL

Taula 20. Aptitud agrícola del sòl a la Vall del Tenes segons els factors estudiats (2018). Font: Elab. pròpia a partir de ICGC/DGU
(2018).

Estudis preliminars dels diferents factors d'aptitud agrícola, demostren que el resultat de reduir superfície
de sòl no urbanitzable amb prohibicions urbanístiques a les rompudes, moviments de terres o tala
d'arbres, té una afectació d'unes 1.000 Ha. Una modificació de la normativa urbanística podria permetre el
conreu d'una part d'aquests sòls.

4.3 POTENCIALITAT AGRÍCOLA
Finalment, per detectar els sòls que tenen una potencialitat agrícola major, serà necessari utilitzar la
informació disponible en els apartats anteriors i que depèn de (vegeu plànol 08. Conreus susceptibles a ser
recuperats):
I.

Cobertes del sòl l'any 1956: és un factor determinant que si un sòl ha estat agrícola en el passat,
pugui tornar a ser-ho.
II. Aptitud agrícola: és el factor que a l'actualitat pot influir més en l'obtenció de nous sòls agrícoles,
en funció de la pendent i del planejament urbanístic.

CONREUS DEL 1957 APTES

SUPERFÍCIE
(Ha)

% TOTAL

Conreus--->Arbrat dens

304,95

48,26%

Conreus--->Matollars

187,81

29,72%

Conreus--->Prats i herbassars

112,19

17,76%

Conreus--->Arbrat clar

15,35

2,43%

Conreus--->Improductiu natural

11,54

1,83%

631,84

100%

TOTAL

Taula 21. Destí del sòls agrícoles del 1956 que tenen aptitud agrícola a la Vall del Tenes. Font: Elab. pròpia a partir de
DIBA/CREAF/ICGC/DGU (2009 i 2018).

Així doncs, s'observa com en termes de superfície, la major part de conreus aptes i que foren conreus fa 60
anys són els que l'any 2009 eren arbrat dens (48%), així com els matollar (30%) i els prats i herbassars
(18%), entre d'altres.
Entre d'altres factors que caldria considerar en la potencialitat agrícola són:
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Hi ha una elevada presència de conreus de regadiu, molts dels quals actualment no es reguen.
Aquesta possibilitat de reg augmenta molt la potencialitat d'implantar conreus amb un major valor
econòmic.
La presència de molts agricultors joves, amb formació agrària i iniciativa, és un potencial que cal
aprofitar per a desenvolupar nous conreus i sistemes de gestió; en vàries finques ja s'han fet
estudis de viabilitat en aquest sentit.
Les experiències que particulars i administracions han estat portat a terme a la Vall és un factor
d'emprenedoria interessant a tenir en compte.
El grau de formació del sector, que va lligat amb la capacitat d'innovació
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CANVI

CLIMÀTIC

SOBRE

L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2013-2020 (ESCACC), elaborada per l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), estableix que és necessari desenvolupar mesures específiques per
adaptar els municipis de Catalunya al canvi climàtic. Per a assolir-ho, és necessari incrementar el grau de
coneixement actual referent a la vulnerabilitat municipal al canvi climàtic. Diversos municipis de Catalunya
estan desenvolupant Plans Locals d’Adaptació al Canvi Climàtic, que permeten analitzar el grau de
resiliència, determinar la vulnerabilitat i establir mesures concretes d’adaptació al canvi climàtic a nivell
municipal. No obstant, aquests plans s’elaboren de forma puntual, a iniciativa pròpia dels municipis i sense
una metodologia de treball sistematitzada. A la Vall del Tenes, cap dels 4 municipis han elaborat un Pla
Local d'Adaptació.
L'any 2016, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Lavola van realitzar una "Anàlisi del grau de vulnerabilitat i
resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic", per determinar una metodologia que permetés
obtenir el grau de vulnerabilitat i resiliència a nivell municipal.
Entre tots els àmbits estudiats es va determinar quins riscos havia associats en funció de l'impacte climàtic
que s'ocasioni. El resultat per a l'àmbit de l'agricultura i ramaderia es mostra en la següent taula, on es
relacionen els riscos que podien apareixien en funció de l'impacte:
IMPACTE CLIMÀTIC

Increment de la temperatura

Pluges fortes i inundacions

Sequera

Pedra, calamarsa i tempestes elèctriques
Esllavissades, despreniments i caigudes de pedres

RISCOS ASSOCIATS
AGR03 - Canvis en els cultius
Canvis en la productivitat
Canvis en les zones cultivables
Disminució de la disponibilitat d'aigua
Efectes negatius de la calor sobre el bestiar
Increment de la desertització o aridesa
AGR01 - Increment de les necessitats de reg
Increment de les plagues (afectació cultius)
Increment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat)
Major durada de l'estiatge de rius i rieres
Reducció cabals ambientals
AGR02 - Major risc d'incendi
Pèrdua biodiversitat
Canvis en les zones cultivables
Increment de la freqüència/intensitat de riuades
Major freqüència/intensitat de tempestes
Pèrdua biodiversitat
Danys a hàbitats d'importància
Assecatge/transformació zones humides
Canvis en els cultius
Canvis en les zones cultivables
Disminució de les reserves d'aigua en el sòl
Disminució de la disponibilitat d'aigua
Increment de desertització o aridesa
Increment de les necessitats de reg
Increment de les sequeres (durada, freqüència i intensitat)
Major durada de l'estiatge de rius i rieres
Major risc d'incendi
Pèrdua biodiversitat
Afectacions als cultius
Increment de la freqüència/intensitat de riuades

Taula 22. Riscos associats als diferents impactes climàtics en l'àmbit de l'agricultura a Catalunya. Font: OCCC i Lavola (2016).
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Per alguns d'aquests riscos, l'estudi va desenvolupar una sèrie d'Indicadors de vulnerabilitat climàtica i
cadascun d'aquests es descompon en tres subindicadors, un per a cada component de la vulnerabilitat:
exposició, sensibilitat i capacitat adaptativa. Els indicadors estan senyalats amb un codi a la taula anterior.
Pels 3 indicadors que es defineixen i que queden representats al plànol 09. Vulnerabilitat climàtica de
l'agricultura es poden resumir com segueix:
Codi
indicador
vulnerabilitat

Codi
exposició

Exposició

E01

Projecció
d'increment de
la temperatura
a l'estiu

Fonts

Codi
sensibilitat

Sensibilitat

Fonts

S01

Superfície
regada
respecte el
total del
municipi

Cens
Agrari
(2009)

TICCC
AGRO01

Atles
Climàtic
Digital de
Cat.
TICCC

AGR02

E01

Projecció
d'increment de
la temperatura
a l'estiu

Atles
Climàtic
Digital de
Cat.

S02

TICCC
AGR03

E02

Projecció
d'increment de
la temperatura
mitjana anual

Atles
Climàtic
Digital de
Cat.

S03

Terreny
forestal
respecte
superfície
agrària total
combinat amb
el grau de
perill d'incendi
Terres
llaurades
respecte el
total de
superfície
agrària útil

Cens
Agrari
(2009)

Cens
Agrari
(2009)

Codi
resiliència

Capacitat
adaptativa

Fonts

R01

Superfície
agrícola de
secà respecte
a la superfície
agrícola total

Cens Agrari
(2009)

R02

Disponibilitat
de mesures
d'actuació
municipal en
cas d'incendi
forestal

R03

Variabilitat
dels conreus
herbacis i
llenyosos
cultivats al
municipi

Dep.
Interior
Gencat
Federacions
d'ADF

Cens Agrari
(2009)

Taula 23. Exposició, Sensibilitat i Capacitat adaptativa per a cada Indicador de vulnerabilitat climàtica definit en l'àmbit de
l'agricultura a Catalunya. Font: OCCC i Lavola (2016).

Així doncs, els indicadors queden definits de la següent forma:
AGR01 - INCREMENT DE LES NECESSITATS DE REG EN L’AGRICULTURA I RAMADERIA
Descripció
L’agricultura és un sector clarament vinculat a les necessitats hídriques i per tant es pot suposar que un
increment de la temperatura portarà una modificació de les necessitats de reg.
Exposició. E01. Projecció d'increment de la temperatura a l'estiu
Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els escenaris climàtics futurs a
l’estiu, època de màxima demanda hídrica, estarà més exposat a un increment de les necessitats de reg en
l’agricultura.
Sensibilitat. S01. Superfície regada respecte el total del municipi
Per analitzar la sensibilitat de l’agricultura i ramaderia dels municipis a un possible risc que incrementi la
temperatura, es té en compte que, a més superfície regada dins el municipi més sensible serà a possibles
canvis en les necessitats de reg.
Capacitat adaptativa. R01. Superfície agrícola de secà respecte a la superfície agrícola total
L’indicador per mesurar la capacitat adaptativa del municipi per afrontar un possible increment de les
necessitats de reg és la superfície agrícola útil (SAU) de secà respecte el total de la SAU. El municipi serà
més capaç d’adaptar-se al canvi com més superfície agrícola de secà hi hagi present.
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Anàlisi dels resultats
El mapa d’anàlisi de vulnerabilitat del risc AGR01 mostra que els municipis més vulnerables al risc
d’increment de les necessitats de reg degut a l’increment de la temperatura a Catalunya se situen
principalment a la Plana de Lleida (Segrià, Garrigues i Baix Urgell) i al litoral de Tarragona, concretament al
sud del Baix Ebre i al Baix Camp. En menor mesura, també són força vulnerables els municipis de la
comarca de Ribera, així com alguns municipis costaners de l’Alt Camp, el Penedès, l’Alt i el Baix Empordà.
Els municipis menys vulnerables se situen al Pirineu i a la Catalunya Central.
A la Vall del Tenes els valors que s'obtenen, sobre una escala del 0 (poc vulnerable) al 10 (molt
vulnerable) són els següents:
Vulnerabilitat
AGR01
Bigues i Riells

4

Lliçà d'Amunt

4

Lliçà de Vall

4

Santa Eulàlia de Ronçana

6

MITJANA

4,5

Taula 24. Vulnerabilitat de l'indicador AGR01 (Increment de les necessitats de reg en l’agricultura i ramaderia) per municipi de
la Vall del Tenes. Font: OCCC i Lavola (2016).

AGR02 - MAJOR RISC D’INCENDI EN EL SECTOR AGRARI
Descripció
Els canvis en el risc d’incendi provocats per un increment de la temperatura pot portar a canvis
significatius en el sector agrari.
Exposició. E01. Projecció d'increment de la temperatura a l'estiu
Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els escenaris climàtics futurs a
l’estiu, època de màxima demanda hídrica, estarà més exposat a un increment del risc d’incendi en
l’agricultura.
Sensibilitat. S02. Terreny forestal respecte superfície agrària total del municipi combinat amb el grau de
perill d'incendi forestal.
El valor pondera el risc d’incendi en funció de la superfície forestal del municipi, i per tant, com més elevat
és, més sensible serà el municipi a l’augment de temperatura.
Capacitat adaptativa. R02. Disponibilitat de mesures d’actuació municipal en cas d'incendi forestal.
Si el municipi compta amb el pla d’actuació municipal en cas d’incendi i a més té associacions de voluntaris
organitzats per a emergències, està més ben adaptat, amb valoració màxima.
En aquells municipis que segons el cens agrari de l’Idescat no tenen superfície forestal, aquest indicador no
aplica i es mostra sense dades.
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Anàlisi dels resultats
El mapa d’anàlisi de vulnerabilitat del risc AGR02 mostra que els municipis més vulnerables al risc de major
risc d’incendi degut a l’increment de la temperatura a Catalunya es situen principalment de forma general
a la zona costanera, muntanya mitjana i planes interiors. I en concret hi ha una alta densitats de municipis
amb alta vulnerabilitat al nord de les Terres de l’Ebre, (Terra Alta i Ribera d’Ebre), al Vallès, Baix Llobregat i
Garraf. En les comarques de Girona destaca amb més vulnerabilitat els municipis de La Selva. Els municipis
menys vulnerables es situen al Pirineu, comarques del Ripollès i Osona i la depressió Lleidatana, juntament
amb el Delta de l’Ebre.
A la Vall del Tenes els valors que s'obtenen, sobre una escala del 0 (poc vulnerable) al 10 (molt
vulnerable) són els següents:
Vulnerabilitat
AGR02
Bigues i Riells

4

Lliçà d'Amunt

3

Lliçà de Vall

4

Santa Eulàlia de Ronçana

4

MITJANA

3,75

Taula 25. Vulnerabilitat de l'indicador AGR02 (Major risc d'incendi en el sector agrari) per municipi de la Vall del Tenes. Font:
OCCC i Lavola (2016).

AGR03 - CANVIS EN ELS CULTIUS
Descripció
Els canvis en els cultius provocats per un increment de la temperatura pot portar a canvis significatius en el
sector agroramader.
Exposició. E02. Projecció d'increment de la temperatura mitjana anual.
Es preveu que un municipi que tingui una major temperatura projectada en els escenaris climàtics futurs
estarà més exposat als possibles canvis de cultius produïts per l’augment de la temperatura.
Sensibilitat. S03. Terres llaurades respecte el total de superfície agrària útil.
La sensibilitat de l’agricultura i ramaderia als possibles canvis en els cultius serà major en tant que sigui
major la seva relació entre les hectàrees de terres llaurades respecte la seva superfície agrària. Per poder
discriminar els municipis amb major implicació en el sector agrari, el valor s’ha ponderat amb el valor total
de la SAU del municipi.
Capacitat adaptativa. R03. Variabilitat dels conreus herbacis i llenyosos cultivats al municipi
Aquells municipis que tinguin major variabilitat en els seus conreus tindran una capacitat adaptativa més
elevada.
Anàlisi dels resultats
El mapa d’anàlisi de vulnerabilitat a Catalunya del risc AGR03 mostra que els municipis més vulnerables als
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canvis en els cultius degut a l’increment de la temperatura es situen principalment a tot el litoral i les
Planes de l’Empordà. Amb un nivell de vulnerabilitat mitjà, marcat en groc, trobem també alguns municipis
de la Plana de Lleida. Es tracta segurament de les zones més agrícoles i on predomina més el monocultiu.
Els municipis menys vulnerables són les zones forestals del Pirineu i Pre-Pirineu.
A la Vall del Tenes els valors que s'obtenen, sobre una escala del 0 (poc vulnerable) al 10 (molt
vulnerable) són els següents:
Vulnerabilitat
AGR03
Bigues i Riells

1

Lliçà d'Amunt

5

Lliçà de Vall

9

Santa Eulàlia de Ronçana

1

MITJANA

4

Taula 26. Vulnerabilitat de l'indicador AGR03 (Canvis en els cultius) per municipi de la Vall del Tenes. Font: OCCC i Lavola (2016).

De l'anàlisi municipal, es pot concloure que a la Vall del Tenes la vulnerabilitat al canvi climàtic en relació a
l'agricultura és MITJANA (valors de 3'75 a 4'5 sobre 10). Destaca les altes vulnerabilitats de Lliçà de Vall
respecte al canvi en els cultius o de Santa Eulàlia de Ronçana per l'increment de les necessitats de reg.

Segons la Guia Pràctica: Com planificar els projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic en les
regions vulnerables d'Espanya (2018, Xarxa de Custòdia del Territori i FRECT), encara que l'increment de
CO2 derivat del canvi climàtic pugui tenir un efecte positiu sobre les taxes fotosintètiques en els cultius,
aquest efecte es pot veure compensat pels efectes negatius de les altes temperatures, menors
precipitacions o increment de la inundabilitat, afectant al creixement i la producció dels cultius. Les
actuacions d'adaptació o el grau d'aplicació d'aquestes variaran segons el tipus de cultiu i la zona geogràfica
on s'està conreant, entre altres factors, però algunes de les actuacions generals d'adaptació dels cultius
potencialment a realitzar serien:
 Aplicar millores en les pràctiques agrícoles: estratègies de conservació de l'aigua del sòl i
emmagatzematge en basses superficials, incorporació de carboni al sòl, rotacions de cultius i tècniques
d'agricultura de precisió en el reg.
 Impulsar el reg de suport en moments de màxima sequera (ex: vinya, olivera, etc.).
 Millorar la gestió de l'aigua amb captacions per retenir l'aigua de pluja.
 Revisar la zona de plantació del cultiu: zones més humides, menys exposades a les radiacions, densitat
de plantació, etc.
 Emprar tecnologies predictives per fer front a les eventualitats: meteorologia (fins i tot amb aparells
propis com pluviòmetres, etc.) o altres serveis que informin de l'aigua que es pot utilitzar per regar (ex.
Ruralcat), o que avisen si les collites s'avancen o retarden (ex. Fenocat).
 Reduir la mecanització del sòl per conservar la fertilitat d'aquest i evitar la desertificació i / o
desertització.
 Cultivar varietats més adaptades a les noves condicions climatològiques, especialment a majors
temperatures i sequera: plantes amb menys fulles que no evapotranspiren tant, varietats que brollin
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abans, que capturin millor l'aigua del sòl, de cicle més llarg per contrarestar l'acceleració del
desenvolupament per majors temperatures, etc.
 Recuperar varietats locals de cultiu i races autòctones de bestiar que poden resistir millor a la sequera i
altes temperatures.
 Canviar les dates de plantació dels cultius per respondre al canvi climàtic.
 Avaluar el desplaçament del cultiu en altitud i cap a latituds més elevades buscant temperatures més
fredes. Aquest desplaçament ha de ser avaluat, ja que a l'efecte directe del canvi climàtic sobre una
determinada zona es pot unir la pèrdua de competitivitat davant d'altres i accelerar el procés de
transformació i abandonament de l'activitat agrícola en zones sensibles.
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6 COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES
6.1 INTRODUCCIÓ
A través de les entrevistes realitzades als principals agents del sector agroramader dels municipis de la Vall,
s'ha pogut copsar el tipus de comercialització agrícola que es desenvolupen actualment.
 Actualment, la majoria d'explotacions comercialitzen de forma individualitzada la seva producció. A
nivell d'horta, això comporta que cada agricultor ha de conrear una gran varietat d'hortalisses, el que
suposa una major complexitat en la gestió i una major dedicació. La proliferació d'explotacions d'horta
que es dediquen a la venda directa podria comportar una saturació del mercat, amb la conseqüent
baixada de preus degut a la gran competència.
 En quant a l'horta, cal diferenciar 3 tipologies de productors atenent a la forma de comercialització:
o Horta petita amb gran variabilitat de productes que venen directament a la pròpia
explotació o en forma de cistelles.
o Horta mitjana amb gran variabilitat de productes, on es combina la venda directa a
l'explotació amb la venda a mercats, botiguers i restauradors locals.
o Horta de majors dimensions, amb tendència al monocultiu, en què la producció es ven a
grans centres comercials o distribuïdors, com per exemple, Mercabarna o Mercavallès.
 Els cereals es venen a l'engròs, generalment a cooperatives o farineres. El destí principal és l'empresa
Pinsos Grau S.A de Lliçà de Vall o la Cooperativa de Les Franqueses. A la Vall del Tenes hi ha la
Cooperativa Lliçanenca, que té més aviat un format de botiga i de servei a petit horticultor
d'autoconsum, però menys dirigit a l'agricultor. Tot i que la majoria d'agricultors són socis de la
cooperativa, habitualment no la utilitzen. Per al cultiu de l'horta, sovint és necessari abastir-se de
cooperatives del Maresme, més especialitzades en aquests producte, mentre que la Cooperativa de les
Franqueses està més especialitzada en cereals i farratges.
 La major part de la carn produïda actualment es ven directament a carnissers de la Vall del Tenes o de
la comarca. Tots els ramaders han indicat que tenen tot el producte venut, i que si en tinguessin més,
també el podrien vendre. Un cas similar és el de la producció d'ous per al consum humà, que té una
venda de proximitat.
 Tot i que a la Vall i rodalies hi ha grans superfícies comercials que han apostat per la venda de
productes locals de proximitat, com són Bon Preu/Esclat o Caprabo, la venta a aquests centres és quasi
nul·la (només una explotació hi comercialitza). Aquest fet es deu principalment a que aquests centres
exigeixen una regularitat en el subministrament que difícilment un agricultor de forma individualitzada
pot garantir. Una possible entrada de producte local podria produir-se en aquelles botigues dependents
de grans cadenes però que estan franquiciades.
 De les 3 explotacions lleteres que queden, 2 venen directament a l'embotelladora (Pasqual) i una ven
directament a 2 formatgers de la comarca; i el que sobra a una cooperativa lletera.
 Els restaurants locals, habitualment (amb alguna excepció), s'abasteixen també de Mercabarna o grans
mercats, i no de productes de proximitat. Succeeix el mateix en els equipaments públics (escoles
bressol, escoles, residències d'avis...) amb cuina pròpia. La raó és que no disposen d'informació
actualitzada i amb difusió regular, dels productes que es produeixen a nivell local.
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6.2 EXPERIÈNCIES DE COMERCIALITZACIÓ AGRÍCOLA
A la Vall hi hagut algunes experiències de venda cooperativa. L'any 1980 es va crear la cooperativa Les
Barbotes que agrupava 18 explotacions agrícoles dels municipis de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de
Ronçana. L'objectiu d'aquesta era vendre la producció de forma conjunta i disposar d'un banc de
maquinària per als seus associats. La cooperativa va funcionar uns 18 anys. Les causes per les quals no
va tirar endavant cal buscar-les principalment en 2 factors: la gestió de la cooperativa la portava sols un
titular i un contracte de comercialització fallit amb una indústria.
A part, encara existeix la Cooperativa Lliçanenca, encara en funcionament, però que no compleix els
"cànons" d'una cooperativa tradicional. Va existir també la Cooperativa de Santa Eulàlia, que fa uns
anys va deixar d'estar operativa i sense activitat, però que de forma molt fàcil es podria reactivar.
Actualment hi ha petites xarxes de venda que agrupen petits productors:
 La Kosturica: té la seu a la finca de Can Marqués de Canovelles. Fan venda de cistella ecològica
en varis punts de la comarca.
 La Xarxeta: xarxa de pagesos agroecològics de Catalunya que disposa d'un node local al Vallès
Oriental. El seu objectiu és potenciar centres agroecològics i fer intercanvi d'experiències i
productes i gestionar la compra i venda de forma conjunta.
 Altres cooperatives de consum properes és el Rusc, de Caldes de Montbui, o la Magrana
Vallesana, a Granollers, que també fa producció pròpia.
 A la Vall del Tenes també hi ha una finca, el Molí d'en Vendrell, que està associada a la xarxa
Baix Maresme Ecològic, és una xarxa que agrupa 11 explotacions hortícoles ecològiques, la
majoria situades al Maresme.
12
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0

Figura 33. Sistema de venda de les explotacions hortícoles. Font: Elab. pròpia a partir de dades de les enquestes
(2018).

Del gràfic anterior podem veure que la majoria d'explotacions hortícoles fan venda directa a la mateixa
explotació o bé en mercats o restaurants i botigues, o combinant els 3 sistemes de venda. Sols 3
explotacions destinen el 100% a la venda en la pròpia explotació.
Sols hi ha una explotació d'horta ecològica que ven a menjadors escolars. La venda es fa a través d'una
distribuïdora de productes ecològics, Ecocentral, que està especialitzada en subministrar a menjadors
escolars de la província de Barcelona.
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6.3 CONSUMIDORS POTENCIALS
La forta pressió urbana de la Vall, tot i que en general comporta una sèrie de desavantatges per al sector
agrari, per altra banda suposa un potencial de consum força elevat.
En total hi ha:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 centres educatius (llar d'infants, escoles i instituts)
5 residències o llars d'avis
Menjadors d'empreses privades
Prop de 47 establiments dedicats a la restauració (bars i restaurants)
7 rostisseries i establiments de menjadors per emportar (com a mínim)
11 Grans supermercats (Casa Ametller, Esclat/Bon Preu, Sorli, Lidl, Condis, Veritas i Suma)
Més de 25 botigues d'aliments (forns de pa, fruiteries i petits supermercats)
10 Allotjaments, hotels o cases de turisme rural
Més de 15 empreses del sector agroalimentari o vinculat

A més, a la Vall hi ha nombroses empreses que es dediquen a l'elaboració i distribució d'aliments, algunes
de les quals estan especialitzades en productes ecològics.
Activitat
NOM EMPRESA

Productes
ecològics

ALIFARM, S.A.

Fabricació de productes dietètics

BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS SA

Producció i distribució de productes alimentaris

ARTS CERVESERS

Producció cervesa artesana

X
X

ECOVERITAS, SA

Disposa del centre logístic de mercaderies a Lliçà
d'Amunt
Venda d'aliments ecològics

X
X

MAPRYSER, SL

CAN CORDER

Distribució i comercialització de matèries primers i
complements alimentaris
Elaboració de formatges i iogurts

PROYECTOS FINANCIEROS GOGAR, S.L

Antic Can Manent (foie i productes de l'ànec)

EMBOTITS GUINO, SA

Elaboració productes carnis

MONT FRED INDUSTRIAS CARNICAS SL

Elaboració productes carnis

STAR TRIP S.L

Elaboració productes carnis

BESTIAR DEL MEDITERRA, SL

PINSOS GRAU, SA

Fabricació de pinsos compostos
Centre de recollida i transferència subproducte
càrnic
Fabricació de magdalenes
Preparació d'essències, productes aromàtics i
additius
Fabricació de pinsos i compostos

SUPER'S DIANA, SL

Fabricació de productes alimentaris

XIANUTTI, S.L.

Elaboració artesana de pastisseria i gelats

NOVISKAAS SLU

Fabricació formatges semielaborats

NUTRIFOODS, SLU

COMERCIAL CAMIL CAMPS, SL
FAMIDUL, SA
NOREL, S

X

Taula 27. Empreses de la Vall del Tenes que es dediquen a l'elaboració i/o distribució d'aliments. Font: Elaboració
pròpia a partir de les dades del DARP i Ajuntaments (2018)
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7 EXPERIÈNCIES DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA
Des de l'àmbit municipal i comarcal s'han realitzat nombroses campanyes i fires per a potenciar i donar a
conèixer l'activitat agrícola. Aquestes jornades tenen un gran èxit de participació i serveixen per a donar a
conèixer el caràcter agrari de la Vall i intentar donar valor als productes locals. Tot i que aquestes iniciatives
han estat insuficients per a potenciar la recuperació d'antics conreus, si que han servit per a sensibilitzar a
la població.
L'elevat nombre de visitants de les fires, així com l'elevada participació en jornades com les de "Benvingut a
pagès", per exemple, demostren l'interès de la població per aquest sector, i és indicatiu del potencial
econòmic que poden tenir activitats agrícoles complementàries com són: l'elaboració de productes
artesanals, activitats educatives, agroturisme o restauració amb utilització de productes locals.
Tot seguit es fa un recull no exhaustiu de les experiències de dinamització agrícola que administracions i
entitats han impulsat a la Vall en els últims 10 anys.

7.1 CONSORCI DEL PARC DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE
GALLECS
En el marc del Pla de Gestió Agrícola sostenible (2001-2005), i el Pla de reconversió a l’agricultura ecològica
de l’espai rural de Gallecs (2007) a Gallecs es va portar a terme una transició cap agricultura ecològica, la
recuperació de les varietats tradicionals, i el foment de l’associacionisme agrari. Alguns dels resultats
tangibles d’aquest Pla foren l’increment de superfície destinada a producció ecològica, la creació d’una
marca pròpia Gallecs, la creació de dues associacions de productors (l’Associació de Pagesos de Gallecs i
l’associació agroecològica de Gallecs), i la posada en funcionament d’una Agrobotiga.
Amb l’avaluació del període 2005-2010, ja es varen detectar alguns beneficis, com ara l’efecte positiu de les
rotacions dels cultius i dels conreus de lleguminoses sobre la fertilitat del sòl, així com també sobre el
control de les males herbes. A més, en aquests cinc anys de seguiment es va augmentar la biodiversitat
cultivada, passant d’un monocultiu d’ordi per a l’alimentació animal a les 17 varietats entre cereals i
lleguminoses de primavera o d’hivern, amb productes de consum humà i de qualitat, augmentant el seu
valor afegit. D’altra banda, es va incrementar també la biodiversitat vegetal arvense, amb espècies mai
observades anteriorment a Gallecs. Tot plegat va suposar una millora en la funcionalitat dels sistemes
agrícoles, així com en la qualitat paisatgística d’aquest espai d’interès natural.

7.2 PROJECTE DINA'M - DINAMITZACIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
ECOLÒGICS
El Projecte DINA'M "Dina'm-ització de menjadors escolars ecològics" va néixer al 2008. Va consistir en la
creació d'una plataforma per facilitar el diàleg entre productors locals i menjadors escolars amb un punt
d'unió: els aliments ecològics.
Aquest projecte va ser una iniciativa de DINAMIS, la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes i
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i va estar subvencionat pel programa de Projectes Innovadors,
patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. El projecte reforça la
identitat del territori i la gestió del seu paisatge, objectius claus del Pla de dinamització turística i de la Carta
del paisatge que impulsaren des de principis de l’any 2008 la mateixa Mancomunitat.
Aquest projecte és el resultat de l’experiència assolida treballant en tres camps diferents que donen sentit
a la proposta: pagesia, educació ambiental i programes de Nous Filons d’Ocupació.
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L'objectiu general del projecte és dinamitzar els menjadors escolars ecològics amb una implicació directa de
la pagesia local i de les escoles. Alhora el projecte se sustenta en dos objectius estratègics i cinc de
secundaris.
 OBJECTIU 1: Dinamitzar la producció agrària ecològica local. (Creació d'una xarxa entre les
explotacions agràries implicades en el projecte).
o OBJECTIU 1.1.: Assessorar les explotacions agràries actuals i potencials per tal de
subministrar els seus productes a les escoles locals.
o OBJECTIU 1.2.: Dinamitzar les relacions entre els productors i el mercat local. Crear un
centre de recursos per la pagesia i per als centres educatius.
o OBJECTIU 1.3.: Facilitar la gestió de la producció i de la distribució dels aliments amb el
Software de gestió.
 OBJECTIU 2: Dinamitzar els menjadors escolars ecològics. (Creació d'una xarxa de centres
educatius implicats en el projecte a la Vall del Tenes).
o OBJECTIU 2.1.: Sensibilitzar les escoles i els agents implicats per conciliar les finalitats del
projecte.
o OBJECTIU 2.2.: Creació d'una Central de Compres Local per tal de facilitar la compravenda
dels productes alimentaris ecològics i gestionar-los d'una manera eficient.
Els resultats esperats del projecte foren:
 OBJECTIU 1
o Dinamització de les explotacions agràries locals en el subministrament als menjadors
escolars i als mercats locals. Es preveu una participació de joves agricultors i agricultores,
tant si tenen o no, origen agrari.
o Millora en la programació i en la comercialització dels productes agraris locals i ecològics
de les explotacions que formen part del projecte a partir de la gestió del Software. Aquesta
eina és perdurable en el temps i extensible a les explotacions agràries que així ho desitgen.
Suposa una millora substancial en la gestió de la producció i la distribució dels aliments
ecològics.
o Generació de llocs de treball en el territori. Aquests es contemplen des de la producció,
l’elaboració i la distribució dels productes als menjadors escolars locals i als mercats locals.
 OBJECTIU 2
o Sensibilització a les escoles de la importància d’una bona alimentació a l’escola i a casa. Es
preveu que el interès pels productes locals i ecològics tingui un creixement entre la
població de la Vall del Tenes durant el transcurs del projecte.
o Assoliment l'any 2011 d'una distribució del 50% de la producció agrària als menjadors
escolars, mercats i establiments de restauració locals.
A nivell de la província de Barcelona hi ha l'empresa Ecocentral, que és una distribuïdora de
productes ecològics a menjadors escolars de la província de Barcelona. Aquesta empresa té la seu a
l'Hospitalet de Llobregat i un dels seus principals distribuïdors és la cooperativa Hortec, cooperativa
de distribució de fruita i verdura ecològica. Aquesta cooperativa actualment compta amb 18 socis
actius que aporten producte a la cooperativa . D'aquests 18 socis cap és de la Vall del Tenes.
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7.3 RONÇANA, CAMP I QUALITAT
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va encarregar el juliol de 2009 l’estudi RONÇANA CAMP I
QUALITAT en base a les subvencions establertes a la Resolució TRE/653/2008, destinades al foment del
desenvolupament local. L'ajuntament va promoure un estudi que permetés dissenyar un pla d’acció per un
desenvolupament local agroecològic del municipi.
El pla va plantejar una sèrie d'objectius i accions, que es van acabar materialitzant en una sèrie d'actuacions
concretes:
 OBJ. 1. Integrar millor els àmbits rurals a la dinàmica econòmica del municipi, tot valoritzant el
patrimoni agrícola i forestal a través d’una bona gestió d’aquests espais.
o Acció 1.1. FOMENT D’UNA ASSOCIACIÓ DE GESTIÓ FORESTAL DELS BOSCOS DEL MUNICIPI
AMB CRITERIS SOSTENIBLES
RESULTATS




S’ha fet una reunió amb els propietaris forestals i un representant del Centre de la propietat
Forestal per informar, tant de la forma jurídica adient com de les diferents subvencions
relacionades amb l’aprofitament de la biomassa forestal.
A la nova escola bressol La Font del Rieral (premi ENDESA a la millor construcció sostenible
2010) s’ha instal·lat una caldera de biomassa amb la opció de què es pugui fer servir estella o
pèl·let.
o

Acció 1.2. BANC DE RECURSOS AGRÍCOLES DE STA. EULÀLIA DE RONÇANA (Projecte
BRASER): no només banc de terres, també granges, magatzems, maquinària...

RESULTATS




S’ha fet un treball de camp que ha servit per actualitzar la base de dades dels
agricultors/ramaders del municipi i recollir els recursos agrícoles que estarien disposats a cedir
(terres, coberts, maquinària agrícola, altres)
S’ha obert una base de dades incorporant els recursos agrícoles perquè les persones
interessades puguin consultar i puguin posar-se en contacte amb els propietaris, de moment ja
s’han materialitzat dos contractes de cessió de terres.
o

Acció 1.3. PROPOSAR A LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES LA CONSTITUCIÓ D’UN
PARC AGRARI DE LA VALL DEL TENES

RESULTATS


S’han organitzat unes jornades tècniques adreçades al sector primari, en el marc de la Fira
Lliga’t a la terra, tant de al Mancomunitat de la Vall del Tenes com de tot el Vallès Oriental.

 OBJ. 2. Ajudar a fer viables les petites empreses vinculades a la producció agrària i ramadera de
qualitat.
o Acció 2.1 FOMENTAR LA VISIBILITAT I APORTACIONS DELS PRODUCTORS AGRÍCOLES DEL
MUNICIPI MITJANÇANT DIFERENTS EINES DE COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ
o Acció 2.2. COL·LABORAR ACTIVAMENT EN LA CONSOLIDACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE
PRODUCTORS ARTESANS PER LA QUALITAT DEL VALLÈS ORIENTAL (Avellaner de Can
Burguès i Vinyer del Bruguer)
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RESULTATS


Des de l’Ajuntament i amb la col·laboració de l’associació de comerciants del municipi s’ha fet
la campanya de Nadal “Per Nadal, comerç i producte local”, que ha servit per visualitzar els
productes de l’Associació de productors artesans per a la qualitat del VO i per contribuir al
consum dels productes de qualitat i proximitat.
o

Acció 2.3. FOMENT DE PROJECTES INNOVADORS AMB PARTENARIAT EMPRESARIAL (per
exemple, Projecte BIODEVATE - Biodiversitat i Desenvolupament a la Vall del Tenes- entre
Grup Provital, S.L i el Parc de les Olors)
 OBJ. 3. Acostar els productors als consumidors mitjançant estratègies innovadores en la
planificació i comercialització de les produccions.
o Acció 3.1. INTENSIFICAR LES SINÈRGIES I EL CONEIXEMENT MUTU ENTRE ELS COMERÇOS I
RESTAURADORS DEL MUNICIPI I ELS PRODUCTORS
RESULTATS




S’ha organitzat la Fira “Lliga’t a la terra”, per posar a l’abast dels consumidors els productes de
proximitat i també amb l’objectiu de crear debat a l’entorn del món rural. L’èxit de la fira farà
que aquest es torni a organitzar.
Arrel del treball fet amb el sector primari i amb l’ajut de la dinamitzadora d’agricultura
ecològica (Plans ocupació’10) s’ha fet la licitació dels menjadors de les dues escoles bressol del
municipi. S’ha apostat per un menjador ecològic i de productes de proximitat.

 OBJ. 4. Afavorir la participació i el consens en la presa de decisions respecte tot allò que afecti el
món rural.
o Acció 4.1. CONSELL DEL MÓN RURAL
 OBJ. 5. Incrementar el coneixement del municipi i del patrimoni agroecològic per part del conjunt
de la població, especialment dels joves, tot implicant-los en la generació i sistematització del
coneixement relatiu al món rural.
RESULTATS


S’ha organitzat el V Seminari de Turisme i Paisatge adreçat tant el sector turístic com al sector
primari. Gran èxit de participació tant per la temàtica com per a la qualitat dels ponents.

 OBJ. 6. Atendre el foment de l’estalvi d’aigua i una gestió sostenible del territori, així com la
producció agrícola ecològica.
o Acció 6.1. FOMENTAR I FACILITAR LA NOVA IMPLANTACIÓ DE CULTIUS I RAMADERIA
ECOLÒGICA AL MUNICIPI
RESULTATS


Organització d’una jornada tècnica “Eines i reptes de la transició cap a l’agricultura ecològica”
adreçada al pagesos de l’entorn.

 OBJ. 7. Incorporar estratègies innovadores en el disseny dels canals de comercialització dels
productes agrícoles, tot incorporant el suport de les tecnologies digitals.
 OBJ. 8. Generar nous jaciments d’ocupació producte de la interrelació del sector primari amb els
altres sectors: elaboració de qualitat i artesana, comercialització i agroturisme.
o Acció 8.1. CREAR UNA BORSA DE TREBALL ESPECIALITZADA
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7.4 PROJECTE RURURBAL (Diagnosi de la cadena agroalimentària al
Vallès Oriental)
Rururbal fou un projecte transnacional, desenvolupat en el marc del Programa MED 2007-2013, que va
néixer l'any 2009 de les realitats compartides (metropolització intensa, forta pressió turística i presència
d’espais agrícoles periurbans en regressió), però alhora diverses, de 6 territoris periurbans pertanyents a 6
regions i a 4 estats europeus representatius de l’arc mediterrani. Les actuacions de Pol territorial de
Barcelona de Rururbal tingueren lloc a la comarca del Vallès Oriental. Els socis foren el Consell Comarcal del
Vallès Oriental (CCVO), que actuava com a cap de fila, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu general de Rururbal fou dissenyar una estratègia de governança per a la gestió dels territoris
periurbans, a través de la valorització, comercialització i promoció del consum de recursos agroalimentaris
locals. Rururbal fou un projecte de processos que permetia experimentar sistemes de governança
alimentària i territorial. És a dir, posar sobre la taula mecanismes de decisió i compromís i de posada en
marxa de polítiques i instruments sobre els models territorials i alimentaris i de qualitat de vida dels
territoris metropolitans.
Entre els objectius específics del projecte hi havia:







Concebre i promoure una metodologia aplicable al conjunt dels països europeus mitjançant l’elaboració
d’una carta i d’un procediment d’adhesió per a un model de governança de desenvolupament
sostenible, amb una estratègia de treball sobre la temàtica de l’alimentació i dels productes agrícoles
locals.
Construir un model de carta i de procediment de governança del desenvolupament sostenible del
territori periurbà, amb la necessitat d’integrar diferents objectius.
Construir una xarxa transnacional de difusió de la carta i de bones pràctiques dins de l’espai Med a
partir de les iniciatives locals i transnacionals desenvolupades durant el projecte, però també
capitalitzant els coneixements anteriors al projecte dels socis en les seus territoris específics i en els
seus intercanvis europeus.
Construir cartes locals de governança que no seran simples documents d’intencions però veritables
contractes entre els actors que es comprometran dins d’un projecte de territori basta en l’alimentació.
Les cartes locals seran la base per arribar a la carta transaccional.

Objectius estratègics:



Afavorir el reequilibri en la relació policèntrica entre grans ciutats i zones periurbanes
Valoritzar els nous territoris intermedis

Objectius econòmics:




Reforçar la competitivitat de les explotacions agrícoles i de les xarxes de distribució locals
Desenvolupar relacions comercials equitatives
Promoure la transformació i consum, de productes de qualitat

Objectius mediambientals:


Augmentar la transformació i el consum de productes de qualitat no contaminants
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Afavorir el manteniment de les identitats paisatgístiques de l’espai mediterrani
Assegurar la perennitat de les explotacions i els paisatges periurbans

Objectius socials:




Promoure el consum responsable i equitatiu
Posar en valor el paper de la dona en la cadena agroalimentària
Promoure la participació dels ciutadans organitzats o a títol personal, electes i administració a concebre
junts possibles models territorials

El projecte, que va finalitzar a finals del 2013, va tenir l'aportació especial de l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana. A partir de l’anàlisi efectuada pel projecte i dels resultats d'un taller realitzat el dia 21 de maig
de 2010 al Centre de Recursos Agraris Masia Can Ribas de les Franqueses del Vallès, es varen definir els
elements de diagnosi i els objectius, que es mostren a continuació:

Figura 34. Diagnosi del circuit curt i el producte alimentari local. Font: RURURBAL, 2010.

A partir de la diagnosi realitzada, es van proposar les següents actuacions:
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 FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTE LOCAL
o Flexibilitzar la legislació per a simplificar requeriments a empreses d’artesania alimentària
1. Identificar possibilitats de rebaixar la pressió normativa a determinades tipologies
d'empresa i/o producte. Estudiar cassos concrets en altres països de la Unió Europea.
2. Establir marcs de debat amb les diferents administracions implicades per tal d'avançar
en les opcions identificades de flexibilització de la legislació
o Afavorir la producció d’aliments potencialment adreçats al mercat local
3. Desenvolupar un estudi de mercat per tal de conèixer amb concreció el potencial i els
condicionants de consum de producte local
4. Explorar possibilitats (segells, distintius, etiquetatge) per identificar amb facilitat els
productes locals als punts de venda
 PROMOURE ELS CIRCUITS CURTS I EL CONSUM DE PRODUCTE ALIMENTARI LOCAL
o Fomentar el consum de producte alimentari local
5. Crear un centre d'investigació, promoció i distribució de llavors locals
6. Organitzar fires, jornades gastronòmiques, i altres esdeveniments de promoció de
varietats agrícoles i productes locals
7. Fer divulgació dels productes locals als mitjans d'informació
8. Fer campanyes específiques de promoció de producte local als mercats i als punts de
distribució
9. Crear circuits de visites a centres de venda directa i producte local com a estratègia de
difusió i comercialització
10. Fer campanyes a les escoles per a introduir-hi el consum de producte local
11. Fer una guia de productors i transformadors i difondre-la
o Avançar cap a la distribució conjunta
12. Afavorir l'associacionisme dels petits productors
13. Crear noves xarxes de distribució conjunta de productes de diferents explotacions
o Assolir una xarxa de circuits de comercialització curta que arribin al gran públic
14. Dotar la comarca de punts de magatzem, processat i distribució de producte local
15. Crear una xarxa comarcal de punts de venda de productes locals
o Incrementar les xarxes de consumidors organitzats
16. Promoure la creació de noves associacions de consumidors
17. Crear una plataforma de suport a les xarxes de consumidors organitzats
 ESTABLIR MARCS PER A LA GOVERNANÇA TERRITORIAL EN L’ÀMBIT DELS CIRCUITS CURTS I EL CONSUM
DE PRODUCTE LOCAL
o Fomentar el treball en equip (infraestructures, distribució, recursos)
18. Crear un banc de terres per facilitar l’accés a la terra a la gent que s’hi vulgui dedicar
19. Crear un marc per a afavorir la identificació de necessitats de producte local per part de
transformadors (per exemple: determinades varietats de cereal per pa, sèmola per
pasta, farratge, etc.)
20. Elaborar un estudi per tal d'identificar mancances d'infraestructures i oportunitats de
cooperació entre productors

o

Incrementar la cooperació entre els diferents agents implicats en la cadena curta alimentària
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21. Crear un Consell Territorial del producte local, que esdevingui un espai de trobada,
reflexió i coordinació d’accions i iniciatives públiques i privades
22. Implicar les associacions de pares i mares que organitzen els menjadors escolars amb la
compra de producte local

7.5 XARXA DE PRODUCTES DE LA TERRA
La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal
impulsada per la Diputació de Barcelona l’any 2010 que agrupa més d’un miler d’empreses productores i
elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona. L’objectiu principal de la
Xarxa és enfortir aquest teixit empresarial, per tal que les empreses siguin més competitives i sostenibles, i
els territoris més atractius i de qualitat.
La Xarxa va treballar un primer Pla Estratègic i Operatiu del 2010 al 2014 i el juliol de l’any 2016 es va
aprovar l’actual Pla Estratègic i Operatiu del 2016 al 2020, que inclou 325 activitats amb un pressupost
previst de 6,4 milions d’euros per a tot el període. El Pla recull 9 aspectes fonamentals: l'optimització de la
gestió empresarial, la creació d'empreses, la innovació productiva, la millora de la promoció i
comercialització, el foment del turisme gastronòmic, la millora del funcionament de la Xarxa, la
influència, el reforç del paper d les associacions i l'aprofundiment en el coneixement del sector.
Per altra banda, la Xarxa va elaborar una llista de 55 productes singulars, que tenen unes característiques
pròpies i excepcionals sovint arrelats a una comarca o territori molt concret.
La segona edició del Directori d’empreses i productes de la Xarxa Productes de la Terra, de l'any 2015,
presentava prop d'un miler d'empreses, dins les quals destaquen dins la Vall del Tenes:







Bigues i Riells: El Rull - Can Maspons (ous ecològics), , Anna Martínez Farnés (productes
d'horta), Explotació Can Quimet (productes d'horta i cereals), Teresa Forns Girbau - Les
Rassades (productes d'horta i llegums amb varietats recuperades: destacant els tomàquets i
mongetes del Vallès Oriental).
Lliçà d'Amunt: Moon Brewery (cervesa artesana), Carnisseria cansaladeria Canadell Pi
(embotits: destacant el Centre d'ossos), Can Corder (làctics, formatges i iogurts), Can Quimet
Gall (productes d'horta).
Lliçà de Vall: El Piolet (llet i iogurts), L'Hort de Can Tabaquet (llet i iogurts, productes d'horta),
Fundació Privada Obra Tutelar Agrària (cereals).
Santa Eulàlia de Ronçana: El Bruguer Vell (vins i caves), Mel d'Antany (mel artesana), Can
Manent - Grupo E9, S.L (foie, diversos preparats amb ànec), Parc de les Olors (herbes culinàries,
aromàtiques i medicinals), Forn Sant Antoni (pans de farines ecològiques, pastisseria i torrons),
La Caseta Dolça - Marta Rivodigo (galetes), Can Galderic Agricultura, S.L (fruita seca torrada i
horta amb varietats recuperades, especialment tomàquets), el Molí d'en Vendrell S.C.P
(productes d'horta i fruita seca: destaquen els tomàquets i mongetes del Vallès Oriental), La
Catxaruda (productes d'horta i llegums: destaquen els tomàquets i mongetes del Vallès
Oriental).

7.6 CLÚSTER DE CERVESA ARTESANA
Després de l'aprovació del conveni, l'abril de 2018, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt i el Clúster de Cervesa
Artesana Craft Beer, van signar un conveni per la cessió d'espais de la finca de Can Malé (antiga fàbrica de
Biokit, S.A).
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El Clúster Craft Beer és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la consolidació com a
sector econòmic de la cervesa elaborada per petites empreses independents que estan estretament
vinculades al sector primari.
L’Ajuntament va encarregar un estudi de viabilitat per a la instal·lació d’un Parc Tecnològic en una part de
les instal·lacions i equipaments de Can Malé, amb la idea d’enfocar-lo a una activitat econòmica amb
potencial de creixement i amb sinèrgies amb el comerç, la restauració i altres activitats econòmiques del
poble.
Paral·lelament, l’empresa de Canovelles Arts Cervesers, que buscava un nou emplaçament per a la seva
nova fàbrica, va mostrar interès en Can Malé. Per això, es va començar a estudiar el sector de la cervesa
artesana i va sorgir la proposta de creació d’un Clúster de la Cervesa Artesana, que s’iniciaria amb la creació
del Consorci Català de la Cervesa Artesana.
Tanmateix, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt va encarregar un estudi l'any 2017 per aportar informació bàsica
per a desenvolupar l’activitat agronòmica associada al conreu del llúpol a Lliçà, tenint en compte els
resultats d'un estudi de viabilitat. De l'estudi d'una finca en concret del municipi, es van detectar les
inversions necessàries per iniciar aquest cultiu.
De moment aquest projecte ha tingut poca acollida dels agricultors locals degut a l'elevada inversió que cal
fer i a que l'aprofitament del llúpol no comença a ser viable fins als 4 anys de la inversió. Segons un estudi
realitzat per Albert Vilardell Bartino (desembre 2017), són necessaris invertir quasi 30.000 € per plantar 1
Ha de llúpol, a part cal comptar les inversions necessàries per a la maquinària especialitzada per a la collita i
posteriorment els seu processat, maquinària que actualment no és existent a la comarca.

7.7 BANC DE LLAVORS DEL VALLÈS ORIENTAL
El Banc de Llavors és una iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental, conjuntament amb l'Associació
Llavors Orientals, el Convívium Slow Food i el productors de la comarca, que s'emmarca dins altres
iniciatives del Pla d'Acció per a la Biodiversitat Cultivada a Catalunya (2013), amb l'objectiu de promoure la
recuperació, la conservació, l'ús i la divulgació i comercialització de les Varietats Locals de Catalunya.
El projecte del banc de llavors del Vallès Oriental és un agraïment a tota la gent que ha fet possible que la
comarca sigui una de les més riques del país en agrobiodiversitat, i que aquest patrimoni oblidat durant
anys, ara sigui un recurs que pot contribuir a la viabilitat econòmica del nostre sector agrari.
Els objectius del Banc són:



Catalogar, recuperar i difondre l’agrobiodiversitat de la comarca
Incrementar la presència de varietats tradicionals en el mercat agroalimentari

Amb els següents àmbits de treball:





Posada en marxa i manteniment del banc de llavors
Recerca i caracterització de les varietats locals
Registre al catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya
Multiplicació i divulgació

Les localitats i varietats de llavors considerades tradicionals a la Vall del Tenes són:
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 Bigues i Riells: Can Möller (Estirabecs, Pèsol del ganxo -lincoln-, Pèsol floreta -australià Aderlman
d'aspre-), Cal Rector (Pèsol groguet menut), Les Resades (Mongeta rènega negra), Molí de la Madella
(Mongeta del ganxet mig)
 Lliçà d'Amunt: can Quimet Gall (Penjar de can Quimet Gall)
 Lliçà de Vall: Can Tabaquet (Tomàquet Pare Benet)
 Santa Eulàlia de Ronçana: Molí del Vendrell (Tomàquet pometa), Can Mataporcs (planter).
Aquest projecte ha tirat endavant i actualment hi ha un banc de llavors que s'ubica als soterranis del
Museu de Ciències Naturals de Granollers.

7.8 INICIATIVA BENVINGUTS A PAGÈS
Benvinguts a Pagès és un cap de setmana de portes obertes per conèixer l’origen del que mengem, tastar
els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra, degustar la cuina del territori als restaurants i dormir
en els allotjaments participants. Es sol celebrar a principis de juny i hi participem més de 900 propostes de
tota Catalunya.
Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació i de l’Agència Catalana de Turisme, i de la Fundació Alícia, amb la
col·laboració dels Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i nombroses entitats i associacions
del sector d’arreu de Catalunya.
Entre les explotacions participants a la Vall del Tenes, trobem:
 Bigues i Riells: Masia Can Viver (oli d'oliva), La Polvoreria (allotjament) i l'Hotel Molí de la Torre
 Lliçà d'Amunt: Can Quimet Gall (verdures i ous ecològics), Masia Can Joans (explotació agroramadera,
amb vaques i porcs)
 Santa Eulàlia de Ronçana: Restaurant la Mama (restauració).
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8 DIAGNOSI
8.1 ESTAT SOCIOECONÒMIC GENERAL
La població es distribueix seguint el patró orogràfic entre els municipis de la Vall del Tenes
El municipi més poblat es troba a la vall i és el que disposa d'una densitat de població major (669 hab/km2 a
Lliçà d'Amunt), mentre que Bigues, que es troba a la part alta, té la densitat més baixa de l'àmbit (313
hab/km2).
El municipi més poblat, Lliçà d'Amunt és el més agrupat (zona baixa), mentre que Santa Eulàlia de Ronçana i
Bigues són els que tenen una major població dispersa.

Molts consumidors potencials, però no suficients per assumir tot el potencial productiu de la vall
La població de la Vall del Tenes, amb 37.400 habitants, suposa un elevat potencial de consumidors, no
obstant, és insuficient per a consumir tot el potencial agrícola de la Vall.
En quant a la producció hortícola hi ha l'inconvenient de quant més es produeix (època estival), una part
important de la població és fora de vacances. Per tant, és necessari potenciar el turisme a la Vall i potenciar
la venda fora de la comarca.

El sector primari té un baix percentatge d'afiliacions i la tendència als últims anys ha estat d'estancament

El sector primari (agricultura, ramaderia o forestal) estaria entre el 0,4 i l'1% d'afiliacions, sens dubte un
valor força residual. En els últims anys, les pèrdues del sector de la construcció han estat compensades per
la indústria i els serveis.
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8.2 DESCRIPCIÓ DEL SECTOR AGRÍCOLA
El número d'explotacions agrícoles i ramaderes s'ha mantingut en els darrers anys
De les últimes dades oficials del Cens Agrari (2009), es detectaren 162 explotacions agràries a la Vall del
Tenes. No obstant, aquestes dades són enganyoses, ja que hi ha moltes explotacions donades d'alta que
són sols d'autoconsum o explotacions ramaderes inactives que no s'han donat de baixa per no perdre la
llicència d'activitats.
En el treball de camp realitzat s'han detectat sols 54 explotacions actives que garanteixin com a mínim una
UTA.
El fort descens d'explotacions va tenir lloc entre els anys 1990 i 2010. Moltes de les explotacions s'han anat
adequant a les necessitats amb el temps. Amb la disminució de la ramaderia, una part dels cultius
farratgers es convertiren en cereals de secà, principalment ordi. Les petites explotacions han optat per
una producció de major qualitat, principalment destinades a hortalisses i per la venda de proximitat.

Dominància de les explotacions petites dedicades a l'horticultura
El 50% de les explotacions es dediquen al conreu hortícola. Es tracta generalment d'explotacions de petites
dimensions que utilitzen entre 1 i 5 Ha.
En segon lloc, destaquen les explotacions extensives de cereals, que s'alternen amb conreus farratgers, que
representen el 35 % de les explotacions. La majoria d'explotacions tenen unes dimensions mitjanes,
conreen entre 10 i 50 Ha, arribant algunes a treballar més de 50 ha.
Les explotacions ramaderes amb conreus farratgers suposen el 15 % de les explotacions.
Altres explotacions com les de fruits secs (avellaners) ja són marginals, quedant sols 2 explotacions actives,
i d'oliveres, que actualment només és complementària en algunes explotacions de cereal que aprofiten les
oliveres del marges dels conreus, però no hi cap explotació intensiva d'oliveres.
La vinya també és actualment marginal, havent-hi únicament una explotació que malauradament en breu
es donarà de baixa.
Cal destacar una explotació innovadora que ha optat per al conreu de plantes aromàtiques i elaboració de
productes derivats d'aquestes.

Lleuger augment de les explotacions amb titularitat jurídica
Tot i que encara hi ha una majoria d'explotacions de titularitat física, en què generalment l'únic treballador
és el titular de l'explotació, als darrers anys s'ha observat una lleugera tendència a l'increment
d'explotacions amb titularitat jurídica (segons dades d'enquestes representen un 32% del total, quan l'any
2009 només representaven el 22% del total).

La major part del territori de la Vall està ocupat per zones urbanes
En base al SIGPAC 2017, observem que una bona part del territori són zones urbanes (un 26'3% del total),
en segon lloc zones forestals (un 25'6%) i en tercer lloc els sòls agrícoles (un 23'3%). Les pastures arbustives
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també tenen una gran importància, arribant al 14'3% del total.

A la Vall del Tenes hi ha actualment 1.770 Ha de sòl agrícola, dels quals prop d'un 30% no es declaren dins
la DUN
A la DUN del 2017 sols es varen declarar 1.232 Ha de les 1.770 Ha considerades com a sòl agrícola o altres
productes declarables (SIGPAC 2017).
Això suposa que 538 Ha potencialment declarables no s'han declarat i això cal considerar-ho com una
proporció molt elevada.
L'explicació cal buscar-la en la presència de nombrosos conreus abandonats, principalment a la zona nordoest de la Vall on petites finques dedicades a fruiters, oliveres i avellaners s'han abandonat. També n'hi ha
que les porten petits agricultors que no les declaren (no és la seva activitat principal), els horts urbans
socials dels Ajuntaments, l'existència de petits conreus dedicats a l'autoconsum o vinyes no declarades (que
no disposen de drets), zones dedicades a Gardens i vivers i a la presència d'explotacions equines que
disposen de camps per a pastura directa..
Alhora, sobta la no declaració a la DUN de grans extensions de conreus de cereal que es localitzen
principalment a la zona de Bonaire i Polígon Cal Magre i a la zona de les Argelagues. Per aquestes zones
seria necessari fer un estudi de més detall a fi de conèixer les causes de per què no consten a les
declaracions.

Els cultius més declarats a la DUN són els cereals i els farratges

Respecte al regadiu, els cereals d'estiu, les lleguminoses o l'horta són les majoritàriament de reg, essent
només el 36% del total agrícola amb necessitats de reg.
Analitzant les dades més concretament per tipus de cultiu, veiem la variabilitat que hi ha, ressaltant la
superfície d'ordi i civada (cereals), el raigràs i l'alfals (farratgeres), però també d'altres com els avellaners
(fruits de closca) o el guaret en general. En canvi, cultius que podrien tenir un valor afegit més elevat, no
s'estan potenciant, per exemple, espelta o plantes aromàtiques.
Per municipis: Bigues té una diversitat mitjana centrada en el cereal i l'olivera; Lliçà d'Amunt diversitat
major fonamentada en el cereal i els farratges; Lliçà de Vall menys tipus de cultius (cereal primordial); i
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Santa Eulàlia diversitat mitjana amb cereal i avellaners.
El conreu d'horta ha adquirit una forta importància a la Vall
Actualment hi ha conreades prop de 100 Ha destinades a conreus hortícoles, amb gran varietat de
productes, essent els dominants la mongeta del ganxet, els tomàquets i els calçots.
En total hi ha 19 explotacions actives, sense comptabilitzar les d'autoconsum, de les quals 12 fan
exclusivament horta.

Hi ha molt poca superfície agrícola acollida al règim ecològic
La superfície de conreus ecològics és de tan sols 76,8 Ha, que representa el 4% dels total de superfície de
conreus. Es tracta principalment d'explotacions dedicades a l'avellaner, la vinya o l'horta.
Des de l'any 2009 el creixement en superfície ha estat del 75%.
En breu, s'espera un creixement important, ja que hi ha 3 explotacions que estan en fase de conversió a
ecològic. Amb la incorporació d'aquestes explotacions la superfície donada d'alta en ecològic serà d'unes
230'25 Ha, el que suposarà un 13% de la superfície agrícola de la Vall.
En general, de les dades censades d'agricultura ecològica es pot afirmar que hi ha molt poca superfície
agrícola de tipus ecològic, tot i que el potencial és molt gran, existint com hi ha explotacions d'horta petita
amb productes locals i de qualitat que podrien acollir-s'hi.
La complexitat de tràmits i esforços burocràtics que suposa acollir-se a aquest règim, fa que a molts
agricultors no els hi compensi donar-se d'alta com a productors ecològics, tot i que molts d'ells, segons han
manifestat a les enquestes, fan una agricultura molt propera a l'ecològica.

S'estima una producció agrícola de gairebé 10.000 Tones
Els cultius farratgers i els cereals s'emporten les majors produccions (també són els cultius amb majors
rendiments per unitat de sòl), mentre que l'horta també té unes produccions significatives.
Respecte a les produccions a nivell de municipi, les majors produccions lògicament s'obtenen d'una major
superfície conreada, però en proporcions diferents, en funció del tipus de cultiu.
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8.3 DESCRIPCIÓ DEL SECTOR RAMADER
Gran nombre d'explotacions ramaderes registrades, però poques actives
Explotacions ramaderes (núm.)
ÀNECS
1,7%

OVÍ
11,3%

PORCÍ
7,8%

GALLINES I POLLASTRES
7,8%

BOVÍ
20,0%
CABRUM
6,1%

ÈQUIDS
42,6%

CONILLS
2,6%

Segons dades del DARP, a la Vall del Tenes hi ha 113 explotacions ramaderes. Aquestes dades poden
resultar enganyoses, ja que hi ha moltes explotacions petites d'autoconsum i explotacions inactives que no
es donen de baixa per no perdre la llicència d'activitats. Aquí també cal descomptar les 49 explotacions
d'èquids, que es tracta d'una activitat "pseudoagrícola", destinada a l'estabulació de cavalls per a lleure.
Algunes explotacions, principalment de bestiar boví porcí, s'han traslladat a altres zones, on la normativa
local i sectorial és més permissiva.

Clar domini de les explotacions bovines i avícoles
Tot i la forta davallada que va patir el sector de la llet a la dècada 2000-2010, el sector boví continua essent
el dominant. Actualment hi ha 6 explotacions de certa entitat, de les quals 3 es dediquen a la producció de
llet, 2 a l'engreix i una darrera a la cria.
El sector avícola té també importància, havent-hi actualment 5 explotacions de certa entitat, 2 d'elles
dedicades a l'engreix d'ànecs, una a l'engreix i 2 a la producció d'ous.
Amb un càlcul d'equivalències amb Unitats de Bestiar, s'observa la importància equivalent de les
explotacions de boví, representant un 44% del total , les explotacions avícoles representen el 20% del total
d'unitats de bestiar, en especial les que fan incubació, mentre que l'oví per a carn ocupa la tercera posició
amb un 14%. El sector porcí a la Vall, té una importància menor (13% de les UB), mentre que les
explotacions de cavalls, destacables en nombre d'explotacions només signifiquen el 6% del total equivalent.

Reducció important dels bestiar oví i cabrum, el que repercuteix en el risc d'incendi
Actualment en tota la Vall sols hi ha 1 explotació d'oví-cabrum de certa entitat, que té 330 caps, que es
localitza a Can Feu (Lliçà d'Amunt). Una segona explotació, amb 30 caps , es troba a la finca de Can Mas de
Lliçà de Vall.
Aquest bestiar té gran importància en el manteniment del sotabosc i l'eliminació dels rostoll dels camps, el
que suposa una reducció important de la biomassa combustible acumulada i, en conseqüència, una
disminució del risc d'incendi.
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La poca cabanya de bestiar oví i cabrum actualment fa que no es pugui seguir tota la superfície pasturable;
a més, cal tenir en compte que l'explotació principal (Can Feu) no té assegurada la seva continuïtat.

Només tres explotacions ramaderes i una en curs donades d'alta al CCPAE
Les úniques explotacions ramaderes donades d'alta en ecològica són les de producció d'ous destinades a
consum humà. Actualment hi ha en procés de conversió una explotació bovina de llet i engreix.

El 22% del nitrogen generat en les dejeccions ramaderes no pot ser gestionat dins el marc agrari
Actualment, en el conjunt de granges de la Vall del Tenes es produeixen un total de 342.129 kg de nitrogen,
i per la superfície de conreu existent com a màxim es poden aplicar 280.493 Tn. Per tant, hi ha un excés
important de dejeccions ramaderes.
Dejeccions ramaderes (Tn N)
ÈQUIDS
6,0%

CONILLS
3,0%

PORCÍ
11,3%

CABRUM
0,6%

ÀNECS
0,3%

BOVÍ
44,5%

OVÍ
14,2%

GALLINES I POLLASTRES
20,2%
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8.4 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
La majoria d'explotacions dedicades a l'horta fan venda directa
La majoria d'explotacions hortícoles de mida petita i mitjana han optat per fer una venda directa de part de
la seva producció.
En la majoria de casos es ven a la pròpia explotació i a mercats.

Hi ha poques explotacions que facin activitats agrícoles complementàries
A part de la venda directa en la pròpia explotació, quasi no es desenvolupen altres activitats agrícoles
complementàries que puguin ajudar a la rendibilitat econòmica de les explotacions.
Actualment, només en 3 explotacions s'hi desenvolupa agroturisme essent l'oferta actual sols de 28 places
en el conjunt de la vall.

L'elaboració de productes artesanals, com activitat complementària, és insignificant
Únicament 3 explotacions fan productes elaborats a partir de les matèries primeres que produeixen.
Aquestes són: torrat i envasat d'avellanes, elaboració de productes a partir de plantes aromàtiques i
elaboració de vins i olis.
Cal destacar que cap de les explotacions hortícoles fa transformació dels seus productes (assecatge,
conserves, plats precuinats...) i només una ven productes elaborats, que fa amb empreses externes, de fora
la Vall del Tenes.

Les activitats agrícoles complementàries representen un percentatge molt petit del rendiment de
l'explotació
La major part del rendiment econòmic de les explotacions prové de l'activitat agrària o ramadera principal.
Les activitats complementàries representen una proporció molt baixa, essent en el millor dels casos del 25
%.

L'activitat forestal és quasi nul·la i no suposa cap aportació econòmica
El 68% de les explotacions no disposen de superfície forestal, o bé aquesta és menor a 5 Ha. A la resta
d'explotacions, la gestió és quasi inexistent i consisteix principalment en el manteniment de la massa
boscosa mitjançant estassades i tallades de millora per aprofitament de llenyes per a consum propi.
La no gestió es deu a la poca rendibilitat del sector forestal, a la falta d'empreses especialitzades i a la
pressió social.
Aquesta no gestió comporta un augment del risc d'incendi, i sobretot que un foc pugui esdevenir un Gran
incendi forestal (GIF) que a part de les masses boscoses afectaria conreus.
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8.5 SUBVENCIONS AGRÍCOLES
Poca importància de les subvencions en el sector hortícola i forta dependència de les explotacions
extensives de cereals i farratges
Les subvencions agràries tenen molt poca rellevància en les explotacions hortícoles, no disposant de
subvencions moltes d'elles i suposant com a molt un 5% dels ingressos.
Les explotacions extensives dedicades al cereals i farratges tenen una forta dependència de les subvencions
de la DUN, que suposen entre el 25 i el 50% dels ingressos. Moltes d'aquestes explotacions no serien
viables sense les ajudes.
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8.6 DESCRIPCIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI
A la Vall del Tenes es registren 24 empreses agroalimentàries amb un percentatge important d'ecològiques
Les 24 empreses pertanyen a 9 sectors diferents, 15 tipus d'activitats principals i 48 activitats específiques
diferents. La titularitat de les empreses pertany majoritàriament a Societats Limitades (14 casos) o
Societats Anònimes (5 casos).
Segons el CCPAE hi ha 13 empreses agroalimentàries ecològiques censades, però només 7 d'aquestes estan
registrades.

Presència de nombroses indústries dedicades a l'elaboració i comercialització de productes alimentaris, i en
concret, de vàries empreses que es dediquen a productes ecològics
A la Vall del Tenes es localitzen moltes empreses que poden ésser potencials consumidors de productes
agrícoles i empreses especialitzades en la distribució d'aquests, destacant la presència de vàries empreses
que es dediquen a la seva fabricació.
No obstant, hi ha poca interrelació entre els productors de la Vall i aquestes empreses.

La indústria càrnia i la de productes elaborats són majoritàries en nombre d'establiments
La indústria (10.1) càrnia i l'elaboració d'altres productes (10.8: manipulació d'ous, plats preparats...)
assoleixen el 51% del total d'activitats estudiades. El sector directament derivat de l'agricultura, la
preparació i conservació de fruites i hortalisses (10.3), només suposa el 9'5% del total d'establiments, però
essent el 5è sector de la Vall.
10.4 - Fabricació d'olis i
greixos vegetals i animals
3,2%

Nombre d'activitats dins cada sector agroalimentari (2018)
10.7 - Fabricació de
productes de fleca i de
pastes alimentàries
3,2%

10.9 - Fabricació de
productes per a
l'alimentació animal
6,3%

10.2 - Elaboració i
conservació de peix,
crustacis i mol·luscos
1,6%

10.3 - Preparació i
conservació de fruites i
hortalisses
9,5%
10.5 - Fabricació de
productes lactis
11,1%

11.0 - Fabricació de
begudes
14,3%

10.1 - Sacrifici de bestiar i
conservació de carn i
elaboració de productes
carnis
27,0%

10.8 - Fabricació d'altres
productes alimentaris
23,8%

Producció càrnia i ous insuficient
De les enquestes realitzades, s'ha constatat que les explotacions ramaderes dedicades a l'engreix i a la
producció d'ous tenen la major part de la seva producció venuda, principalment a carnisseries de la
comarca i a botigues i mercats.
Si poguessin augmentar la producció, també la vendrien fàcilment, però la normativa urbanística i el cost de
les tramitacions fa que no es plantegi aquest augment productiu.
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8.7 MÀ D'OBRA
Creació de pocs llocs de treball i poca paritat de gènere
De les dades obtingudes a través d'entrevistes i del Cens Agrari del 2009 es dedueix que la majoria
d'explotacions només tenen un treballador, que és el titular de l'explotació. En algunes, principalment les
dedicades a horta, necessiten temporers, i en les que es fa venda directa també és disposa d'un treballador
més a temps parcial, que generalment és algun familiar.
La presència del gènere femení encara és molt escassa (19%), i molts cops només realitzen tasques
complementàries, com són la venda directa o elaboració i transformació de productes. Destaca la
importància cabdal de la dona en el Món Rural.

Un nivell de formació elevat que dóna esperances de futur
El nivell de formació dels titulars de les explotacions és del 42%, però si ens centrem en els agricultors més
joves (<50 anys) aquest percentatge puja fins el 87%.
Aquests sector més jove i format és un potencial per a fer créixer i instaurar noves iniciatives en el sector.
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8.8 PROBLEMÀTIQUES DEL SECTOR SEGONS ENQUESTES
Poca sensibilització de la població envers el sector agrícola
El fort creixement urbanístic del darrers anys ha portat molta població procedent de les grans ciutats, que
generalment no ha tingut contacte amb la pagesia, que desconeix aquest sector i, per tant, mostra poca
consciència amb l'entorn. Això comporta que molts camps siguin trepitjats per gossos, motos, quads, i gent
a peu, robatoris, trencament d'infraestructures agràries i queixes veïnals per sorolls i males olors.

Forces pèrdues en les collites per danys cinegètics
La proliferació del senglar i altres espècies cinegètiques com el tudor i el conill, comporta cada any
nombroses pèrdues en els collites, fins al punt que algunes espècies com el blat de moro quasi s'han deixat
de conrear.
Aquest fet obliga a tancar camps, el que suposa un encariment i que molts cops es topi amb la normativa
urbanística.

Normativa urbanística molt limitant i feixuga
La normativa urbanística del sòl no urbanitzable acostuma a ésser molt proteccionista, fet que molts cops
acaba anant en contra del que es vol protegir. En el cas agrícola, la normativa és molt limitant pel que fa
referència a rompudes forestals o noves activitats, fet que fa que moltes explotacions no puguin
desenvolupar activitats complementàries que ajudarien a rendibilizar-les. Aquest fet pot comportar
l'abandonament d'explotacions i masies, amb una important pèrdua de sòl agrícola, patrimoni
arquitectònic i qualitat paisatgística.
La complexitat dels tràmits per a l'obtenció de permisos, tramitació d'ajudes o donar-se d'alta en ecològic,
fa que molta gent desisteixi.

Poca rendibilitat de les explotacions de secà i necessitat de grans superfícies
Les extensions de secà necessiten grans superfície a fi de fer-les rendibles i amortitzar una maquinària molt
cara. A més, la normativa d'aplicació de dejeccions ramaderes fa que cada cop és necessiti més superfície
per a poder aplicar les dejeccions procedents de les explotacions ramaderes.
La normativa actual és molt estricte en quant a la permissivitat de rompudes, amb el que difícilment
algunes explotacions podran subsistir.

Necessitat de maquinària molt especialitzada i costosa
El camp cada cop necessita maquinària més especialitzada i complexa. Aquest fet ha comportat la
desaparició del mecànic agrícola local, i que es depengui dels distribuïdors, el que encareix les reparacions
o que sigui difícil trobar el mecànic que faci una maquinària adaptada a una explotació.
Aquesta maquinària especialitzada és molt cara i molts cops sols s'utilitza pocs dies l'any.
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Treballs temporals i falta de personal format
Les explotacions agrícoles tenen puntes de treball per les quals necessiten temporers. És difícil trobar gent
formada i que estigui disposada a fer les feines i horaris que el camp requereix.

Les comunitats de regants no estan funcionals
Tot i la presència de molts camps de regadiu, actualment sols es reguen els que es destinen a horta. La
majoria de conreus de cereal i farratgers situats en zones de regadiu no es reguen degut a que farien falta
inversions en estructures de reg, a la complexitat de regar amb tracks i a la necessitat de més personal.
També s'ha detectat un mal manteniment de moltes sèquies que han caigut en l'abandó, ja que els que
portaven la comunitat de regants s'han mort o han abandonat l'activitat agrícola.

89

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes

8.9 POTENCIALITATS DEL SECTOR AGRÍCOLA
En 50 anys es van perdre gairebé un 60% dels sòls agrícoles a la Vall del Tenes
L'any 1956 hi havia 4.333 Ha de sòl agrícola, mentre que l'any 2009 n'eren 1.831 Ha (reducció del 58%). Hi
ha menys sòl agrícola disponible, però que els 2 grans grups de conreus són idèntics, amb les mateixes
proporcions globals (conreus herbacis i llenyosos).
L'any 2009 hi havia 1.831 Ha de sòl agrícola que provenia majoritàriament ja d'antics camps de conreu
(96%), però que, a diferència del que es pot pensar, des de l'any 1956, 71 Ha també es van convertir en
conreus (sobretot de boscos).
Del 58% de sòl agrícola perdut des de l'any 1956, la majoria s'ha mantingut en conreu (41%), però una gran
part ha passat a zones urbanes (34%) i a boscos (13%).
Els factors que poden explicar aquesta pèrdua són la mecanització de l'agricultura, la seva baixa rendibilitat
i l'expansió del procés urbanitzador (ciutats, urbanitzacions i polígons industrials).

A la Vall hi hauria actualment 2.579 Ha de sòl amb aptitud agrícola
S'ha considerat que els condicionants d'aptitud agrícola són: el pendent del terrenys, el planejament
urbanístic o la presència d'espais naturals protegits.
El pendent és un factor natural i que es divideix entre els sòls entre 0 i 10% (per tot tipus de conreu), 10 i
30% (només per pastures i llenyosos) i més de 30% (no aptes).
El planejament urbanístic és diferent als 4 municipis i permet o prohibeix els moviments de terres,
rompudes i tala d'arbres per desenvolupar nous conreus.
Els espais naturals protegits, els Cingles de Bertí i Gallecs, també condicionen en alguns casos les rompudes
agrícoles.
El resultat són 1.328 Ha amb aptitud per acollir pastures i conreus llenyosos i 1.252 Ha per acollir tot tipus
de conreu.

La normativa urbanística afecta de forma molt rellevant sobre els sòls amb aptitud agrícola
Estudis preliminars dels diferents factors d'aptitud agrícola, demostren que el resultat de reduir superfície
de sòl no urbanitzable amb prohibicions urbanístiques a les rompudes, moviments de terres o tala d'arbres,
té una afectació d'unes 1.000 Ha. Una modificació de la normativa urbanística podria permetre el conreu
d'una part d'aquests sòls.

A la Vall hi hauria actualment 632 Ha de sòl amb potencial agrícola
La potencialitat agrícola de la Vall vindrà determinada per un factor d'aptitud natural o artificial (explicat
anteriorment) i per la història d'aquest sòl, en base a l'estudi de les cobertes de l'any 1956. El resultat són
632 Ha amb potencial agrícola que actualment són boscos, matollars o prats i herbassars.
Aquest fet suposaria incrementar la superfície agrícola en un 36% (en base a la superfície del SIGPAC 2017).
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L'aprofitament de superfícies de conreu regables (però que no es reguen), la presència de molts agricultors
joves, amb formació i iniciativa o les nombroses experiències desenvolupades fins la data poden ajudar a
augmentar la rendibilitat del sector.

Molta superfície de regadiu, que actualment no es rega
A la Vall del Tenes hi ha 441'6 Ha de regadiu (un 36% del total), no obstant moltes d'elles actualment no es
reguen. Només es reguen les explotacions destinades a horta, mentre que les explotacions de cereals i
farratgeres, tot i la possibilitat de reg no ho fan.
Aquesta possibilitat de reg cal considerar-la una potencialitat per fer front al canvi climàtic i per l'increment
de la productivitat.

Moltes sèquies i canals de reg estan en males condicions
L'abandonament de les petites explotacions familiars que regaven els seus horts, i l'envelliment dels
agricultors que portaven les comunitats de regants ha fet que moltes de les sèquies s'hagin anat
abandonant.

A la Vall del Tenes s'han fet i proposat cultius innovadors amb diferent grau d'èxit
El sector agrícola de la Vall del Tenes ha experimentat als darrers anys algunes experiències innovadores,
algunes de les quals han fructificat amb èxit, com el Parc de les Olors de Santa Eulàlia i d'altres que han
funcionat només un temps, com la producció de vins locals. També hi ha noves experiències que s'estan
implantant, com la instal·lació del Clúster de la Cervesa Artesana a Can Malé de Lliçà d'Amunt i
l'experimentació del conreu del llúpol associat. A la vegada, destaca la proposta d'introduir ramaderia
extensiva compaginada amb la producció d'horta i lleguminoses en règim ecològic, en una finca de Lliçà
d'Amunt.
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8.10 IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC
Els municipis de la Vall del Tenes tenen una vulnerabilitat agrícola mitjana respecte al canvi climàtic
En primer lloc, respecte a l'indicador AGR01 (increment de les necessitats de reg) la vulnerabilitat és
mitjana, essent Santa Eulàlia el més vulnerable amb un valor de 6 sobre 10. Pel que fa al major risc
d'incendi al sector (AGR02) les vulnerabilitats municipals es mouen en valors d'entre 3 i 4. Per últim, en
referència al canvi en els cultius, en l'indicador AGR03, la vulnerabilitat és entre molt baixa (valor 1 a Bigues
i Santa Eulàlia), mitjana (5 a Lliçà d'Amunt) o molt alta (9 a Lliçà de Vall).
Les principals accions que caldrà emprendre per fer front al canvi climàtic s'hauran d'encaminar a
estratègies de conservació de l'aigua, potenciació del reg de suport, cultiu de varietats més adaptades a les
noves condicions climatològiques o recuperar varietats locals.
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8.11 COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES
En els propers anys pot haver un saturació del mercat de venda directa de productes d'horta
Actualment la majoria d'explotacions comercialitzen de forma individualitzada la seva producció. A nivell
d'horta això comporta que cada agricultor ha de conrear una gran varietat d'hortalisses, el que suposa una
major complexitat en la gestió i una major dedicació.
Molts productors d'horta petits i mitjans han optat per realitzar una venda a la pròpia explotació, però
també a alguns mercats o restaurants. El gran nombre d'explotacions que han optat per aquest sistema de
venda pot donar lloc a una saturació d'alguns dels productes en el mercat local.
La venda a grans distribuïdors com Mercabarna, Mercavallès o grans superfícies comercials queda reduïda
a les explotacions hortícoles de major superfície.

Hi ha poca connexió entre les necessitats actuals del sector i les cooperatives locals
A la Vall del Tenes hi ha la Cooperativa Lliçanenca que té un format de botiga i de servei a petit horticultor
d'autoconsum, però menys dirigit a l'agricultor. Tot i que molts agricultors són socis de la cooperativa, no la
utilitzen.
Per al cultiu de l'horta, sovint és necessari abastir-se de cooperatives del Maresme, més especialitzades en
aquests producte.
Molts agricultors consideren que faria falta una cooperativa local més especialitzada en productes
hortícoles.
La producció de farratges en la majoria de casos és per l'autoconsum del bestiar de la pròpia explotació. Els
cereals i farratges sobrants es destinen a farineres de la comarca i majoritàriament a la Cooperativa de les
Franqueses.

La carn produïda a la Vall es tracta com a producte de proximitat amb molta sortida
La major part de la carn produïda actualment es ven directament a carnissers de la Vall del Tenes o de la
comarca. Tots els ramaders han indicat que tenen tot el producte venut, i que si en tinguessin més també el
podrien vendre.

Cal buscar alguna forma d'associacionisme per a potenciar la comercialització conjunta
La majoria de potencials consumidors dels productes locals (restauradors, escoles, botigues..) necessiten
que se'ls garanteixi el subministrament i conèixer en tot moment quin és el producte que està disponible.
En aquest sentit, és necessari que els productors s'agrupin, bé en una cooperativa (format que actualment
no està gaire ben vist pels agricultors), bé en una associació de productors. També és necessària la creació
d'una base de dades on apareguin tots els productors associats on s'indiqui els productes disponibles en
cada moment.
Una de les possibilitats seria crear un centre de distribució supramunicipal on els agricultors puguin aportar
el producte i des del qual es fes la distribució als clients. Aquest centre també facilitaria l'accés de nous
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agricultors al mercat, sense necessitat de fer inversions econòmiques tant fortes.
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8.12 EXPERIÈNCIES DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA
Es constaten les nombroses experiències de dinamització agrícola, però que requereixen continuïtat i
seguiment en l'àmbit de la Vall
Des de l'àmbit municipal i comarcal s'han realitzat nombroses campanyes i fires per a potenciar i donar a
conèixer l'activitat agrícola. Aquestes jornades tenen un gran èxit de participació i serveixen per a donar a
conèixer el caràcter agrari de la Vall i intentar donar valor als productes locals. Aquestes iniciatives, no
obstant, han estat insuficients per a potenciar la recuperació d'antics conreus.
L'elevat nombre de visitants de les fires, així com l'elevada participació en jornades com les de "Benvingut a
Pagès", la Fira del Tomàquet i Fira de l'Oli, per exemple, demostren l'interès de la població per aquest
sector, i és indicatiu del potencial econòmic que poden tenir activitats agrícoles complementàries com són:
l'elaboració de productes artesanals, activitats educatives, agroturisme o restauració amb utilització de
productes locals.
Experiències com la de Gallecs, el Projecte DINA'M, Ronçana, camp i qualitat, el Projecte RURURBAL o el
Clúster de la Cervesa Artesana necessiten continuïtat i una aportació decidida per part dels agents del
territori.
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9 PLA D'ACTUACIÓ ESTRATÈGICA
9.1 INTRODUCCIÓ
El Pla d’Actuació Estratègica és l’element més decisiu de l’estudi, ja que se’n desprèn la planificació
estratègica de la Vall del Tenes i totes les accions concretes i detallades d’actuació en la dinamització
agrícola. Aquest Pla es basa en la memòria i diagnosi realitzats en fases anteriors i pretén millorar la
dinàmica de funcionament i l’estat agrícola de la Vall.
A l’hora d’elaborar aquest pla, s’ha tingut en compte que la Mancomunitat de la Vall del Tenes necessita
eines integrades que facilitin una lectura ràpida i una comprensió global de les dinàmiques agrícola al seu
territori i de les accions que s’hi han d’emprendre per tal d’assolir els objectius.
El document final proposa un seguit d’accions concretes, defineix els instruments necessaris per a dur-les a
terme, determina un calendari, els costos, el possible finançament...
Per tal de facilitar la comprensió del document s’estableix la següent jerarquia:
o

Línies estratègiques, que tenen com a objectiu formular els grans eixos d’actuació de millora i ens
permeten estructurar les accions concretes. Les línies pretenen incloure aspectes diversos per tal
d’aportar solucions tan polivalents com sigui possible. A més, és molt important que actuïn amb un
caràcter exemplificatiu, ja que d’aquesta manera serviran per engegar dinàmiques de consens i
participació que permetin aprofundir en l’objectiu.

o

Accions, són les actuacions concretes i ben definides que ens serviran per materialitzar els objectius de
cada línia estratègica. Per tal de facilitar la comprensió s’estructuren en forma de fitxa i contenen els
següents apartats:

-

Temàtica: Una primera classificació de les accions en funció de la seva temàtica, és a dir, els temes pels
quals fa referència. Les accions es classifiquen en:

-

-

-

Agrària (agricultura i ramaderia)

-

Agroalimentària

-

Canvi climàtic

Tipologia: Les accions es classifiquen en:
-

Estudis

-

Plans i programes específics

-

Projectes i obres

-

Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

-

Executiu

Objectiu: Definició de l’objectiu prioritari que es persegueix amb l’aplicació de l’acció.
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Descripció: Definició dels objectius que es persegueixen mitjançant la redacció d’una petita memòria
explicativa que pretén detallar la realització de la proposta.

-

Grau de prioritat: la prioritat de l’acció varia en funció de la importància que té per l'àmbit de la Vall i
no del termini en què s’ha d’implementar. Diferenciem entre prioritat Alta, Mitjana o Baixa.

-

Període d’execució: El període d’execució és el temps necessari per a la realització de l’acció un cop
iniciada.

-

Termini d’implantació: El termini d’implantació es categoritza en curt, mitjà o llarg segons el temps en
què està previst que s’iniciï l’acció. Es determina com a Curt si l’acció està en curs o s’hauria de
començar a realitzar abans de dos anys. El termini és Mitjà si s’implementarà entre tres i cinc anys. El
termini és Llarg en aquelles accions sense previsió d’iniciar-se abans dels pròxims cinc anys.

-

Interrelació amb altres accions del Pla: La majoria d’accions només estan relacionades amb les altres de
la seva pròpia línia estratègica, però d’altres estan relacionades amb altres línies o amb accions
concretes i així s’ha fet constar.

-

Cost econòmic: L’estimació econòmica és aproximada i pot variar molt en funció del desenvolupament
concret de cada acció. En alguns casos s’ha diferenciat entre el cost de l’acció pròpiament dita i del
manteniment posterior. En els casos en què s’ha considerat que l’acció entrava dins el
desenvolupament ordinari de la Mancomunitat de la Vall del Tenes s’ha estimat en zero i no s’han
proposat possibles finançaments. En els casos en què no s’ha pogut estimar el cost apareix un guió (-).

-

Sectors implicats: S’especifiquen els organismes que prendran part en la realització de l’acció, tant de
manera directa com indirecta, així com la resta d’agents implicats (socials, econòmics,...).

-

Fonts de finançament: Fonts de les quals es poden obtenir recursos econòmics per a dur a terme
l’acció. Principalment, línies d’ajuts d’administracions superiors o possibles convenis amb el sector
privat.

-

Indicadors de seguiment: Indicadors que ens serveixen per avaluar els processos que es proposa en
cada acció i la seva evolució al llarg del temps.

-

Altra informació d'interès: aquí s'indica altra informació que pot ser necessària o de suport per al
desenvolupament de l'acció (referències bibliogràfiques, experiències, agents importants...).

En aquest cas, pel fet d’elaborar un Pla d'Actuació Estratègica Supramunicipal, es contemplen accions que
poden ser comunes als 4 municipis, per tant, aquestes també es codifiquen com a:
o

Accions Supramunicipals, l’ens que ha de liderar l’acció (el que té competències) és Supramunicipal, la
Mancomunitat de la Vall del Tenes o un altre (1 acció per 4 municipis).

o

Accions Municipals Comunes, són actuacions que han de fer els 4 municipis estudiats, i és cadascun
dels Ajuntaments qui l’ha d’executar dins el seu terme municipal (1 acció per municipi).
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9.2 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACCIONS
A continuació es mostren totes les línies estratègiques amb les accions que se’n deriven. Per a la
dinamització i potenciació dels sector agrícola a la Vall del Tenes s'han definit un total de 8 línies
estratègiques:
LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Creació de figures i estructures dinamitzadores del sector agrícola a la Vall del
Tenes
En aquesta línia s'engloben accions globals de dinamització agrícola, que són transversals al conjunt
d'accions proposades i que es consideren necessàries per crear la base a partir de la qual el procés
dinamitzador pugui continuar endavant.
Les accions proposades són:
ACCIÓ 1.1. Contractació d'un dinamitzador agrícola
ACCIÓ 1.2. Iniciar l'associacionisme a la Vall del Tenes entre els diferents agents agrícoles locals
ACCIÓ 1.3. Plantejar un centre logístic d'emmagatzematge i/o distribució
LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Sensibilitzar i educar la població sobre la importància del sector agrícola a la Vall
del Tenes
La forta pressió humana que hi ha a la Vall del Tenes té una doble vessant, per una banda, és una
potencialitat de possibles consumidors i, per altra banda, comporta efectes negatius sobre l'agricultura
degut a robatoris, invasió de conreus i queixes per sorolls i olors.
Dins aquesta línia estratègica es defineixen una sèrie d'actuacions encaminades a fer compatible l'activitat
agrícola amb la percepció de la població. Les accions proposades són:
ACCIÓ 2.1. Elaboració d'un Programa de sensibilització agrícola a les escoles de la Vall
ACCIÓ 2.2. Realització de portes obertes a la població per a donar a conèixer les explotacions
agrícoles i ramaderes
ACCIÓ 2.3. Difusió de material didàctic informatiu entre els municipis de la Mancomunitat
LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Reduir els danys cinegètics provocats en les collites de la Vall
L'elevada densitat d'espècies cinegètiques com el senglar, tudons i conills comporten grans pèrdues en les
collites, fins al punt que alguns tipus de conreus, com el blat de moro, s'han hagut de deixar de conrear.
Dins aquesta línia estratègica es defineixen una sèrie d'actuacions encaminades a reduir la densitat
d'espècies cinegètiques i a protegir els conreus dels danys d'aquestes. Les accions proposades són:
ACCIÓ 3.1. Afavorir les activitats cinegètiques en l'àmbit dels quatre municipis d'estudi
ACCIÓ 3.2. Posar a disposició dels agents del territori els diferents mecanismes de control
cinegètic
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Millorar la rendibilitat agroramadera de les explotacions de la Vall del Tenes
De la diagnosi de l'estudi es destaca la potencialitat productiva agrària de la Vall, tant en quant a augment
de superfície conreada, com a la possibilitat de diversificar els conreus i introduir noves varietats, atenent a
la potencialitat agrícola del terreny i a l'alt nivell de formació i inquietud de molts dels agricultors.
Dins aquesta línia estratègica es defineixen una sèrie d'actuacions encaminades a millorar la producció i a
fer més rendible econòmicament les explotacions. Les accions proposades són:
ACCIÓ 4.1. Potenciar una gestió conjunta dels conreus a la Vall, amb especial atenció a l'horta
ACCIÓ 4.2. Introducció de nous cultius que proporcionin una major rendibilitat econòmica
ACCIÓ 4.3. Afavorir el cultiu de varietats locals antigues més adaptades que aportin un valor
afegit
ACCIÓ 4.4. Estendre l'agricultura i ramaderia ecològica per la Vall del Tenes a fi d'obtenir un
producte de major qualitat
ACCIÓ 4.5. Flexibilització de la normativa urbanística per facilitar la instal·lació d'activitats
agràries
LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Incrementar i rehabilitar les explotacions agràries abandonades
Durant les últimes dècades, molts propietaris de finques agràries van abandonar els conreus per la falta de
rendibilitat econòmica. Les condicions per recuperar moltes d'aquestes finques han canviat, no obstant
això, les terres continuen sense cultivar-se i moltes edificacions abandonades estan sense ús.
Un dels objectius del present estudi ha de ser la recuperació de conreus abandonats. Les accions que es
proposen són:
ACCIÓ 5.1. Conèixer les finques amb potencialitat agrícola
ACCIÓ 5.2. Promoció d'acords de custòdia agrària entre titulars de terrenys i edificis i agricultors
LÍNIA ESTRATÈGICA 6: Apropar els recursos tècnics i humans especialitzats a les explotacions agràries de
la Vall del Tenes
Una de les principals problemàtiques amb que s'ha trobat el sector darrerament és la falta de mà d'obra
especialitzada en mecànica agrícola, així com la necessitat d'ús de maquinària molt cara que s'utilitza pocs
dies a l'any. En moltes explotacions hi ha augments de feina en què es necessita personal temporal que
tingui un mínim de coneixements agraris.
Per apropar i compartir els recursos i infraestructures disponibles a les necessitats de les explotacions es
proposen les següents accions proposades:
ACCIÓ 6.1. Elaboració d'un catàleg d'infraestructures agrícoles i ramaderes fora d'ús
ACCIÓ 6.2. Creació d'una borsa de treball específica dels sector agrari
ACCIÓ 6.3. Difondre la formació que s'imparteix a Catalunya sobre temes d'especialització
agrícola
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
El canvi climàtic esperat indica que en els propers anys s'espera una reducció de la pluviometria i un
augment de les temperatures, a més d'increment dels fenòmens extrems que pot afavorir la proliferació de
plagues, el risc d'inundacions, de risc d'incendi...
En conseqüència, un cop acceptats els riscos inherents al canvi climàtic, caldrà adaptar les explotacions
agràries a aquest canvi. Les accions proposades són:
ACCIÓ 7.1. Realització d'un estudi detallat dels canvis esperats en els cultius de la Vall
ACCIÓ 7.2. Elaboració d'un Pla de millora, gestió i manteniment dels sistemes de reg a la Vall
ACCIÓ 7.3 - Aplicació de mesures senzilles per fer front al canvi climàtic
ACCIÓ 7.4. Promoure la utilització de tractaments fitosanitaris de baix impacte pel medi aquàtic i
les estratègies de lluita biològica
ACCIÓ 7.5. Implantació de sistema agroforestals innovadors
ACCIÓ 7.6. Potenciar la gestió forestal com a activitat complementària i de reducció del risc
d'incendi
LÍNIA ESTRATÈGICA 8: Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la Vall
Actualment la comercialització dels productes agrícoles i ramaders els fa cada explotació de forma
individualitzada. Aquest fet suposa que cada agricultor ha de dedicar temps a aquestes tasques i que
difícilment es pot accedir a grans centres on es demana una regularitat en el servei. Les accions proposades
en aquest sentit són:
ACCIÓ 8.1. Creació i difusió d'una marca de qualitat i confiança dels productes de la Vall del Tenes
ACCIÓ 8.2. Facilitar la comunicació entre productors, distribuïdors i comerços de la Vall
ACCIÓ 8.3. Promoure el consum de productes locals en menjadors escolars, residències de la
tercera edat, centres sanitaris i menjadors d'empreses locals
ACCIÓ 8.4. Promoure el consum de productes locals en el sector serveis
ACCIÓ 8.5. Fomentar projectes de Responsabilitat Social Corporativa entre empreses i agricultors
o titulars de terrenys
ACCIÓ 8.6. Creació d'una pàgina web
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

1
1.1

Creació de figures i estructures dinamitzadores del sector agrícola a la Vall del
Tenes
Contractació d'un dinamitzador agrícola

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Disposar d'un tècnic de dinamització agrícola que faciliti la posada en marxa del Pla Estratègic
Descripció
Per a poder portar a la pràctica el Pla d'Actuació Estratègica per a la Dinamització Agrícola de la Vall del Tenes, tots els actors
implicats estan d'acord en què és imprescindible la contractació d'un dinamitzador agrícola.
Aquest dinamitzador hauria de ser de la Vall del Tenes o coneixedor de la Vall i les seves problemàtiques. Amb coneixements
en temàtiques agràries (enginyer tècnic agrícola, enginyer agrònom o similar), hauria de tenir certa experiència en
tramitacions urbanístiques, sol·licitud d'ajuts i dots de negociador per poder dialogar amb persones de diferents col·lectius
(productors, comercialitzadors, empreses, administració...).
Les funcions d'aquest dinamitzador serien, entre d'altres:
 Impulsar la creació d'un associacionisme transversal del sector agrícola/agroalimentari a la Vall.
 Proposar taules de diàleg entre els diferents agents del sector.
 Assessorar en la planificació dels conreus necessaris per subministrar les demandes del mercat.
 Gestionar el possible centre logístic de distribució i/o d'emmagatzematge de la Vall.
 Gestionar els possibles bancs que es creïn: maquinària, terres, infraestructures...
 Gestionar la Borsa de Treball específica del sector.
 Ajudar als agricultors en la tramitació de la documentació, per exemple, en l'alta com a productors ecològics.
 Potenciar el mercat de productes locals: organitzar fires, tallers, xerrades..
 Facilitar la entesa entre els agricultors/comerciants i les administracions actuants.
 Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada dirigida a la Dinamització Agrícola.
La contractació del Dinamitzador anirà a càrrec de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, preferentment, o es buscarà alguna
altra solució contractual en cas contrari. El dinamitzador podrà ser una persona física o jurídica, mitjançant contracte de
serveis, sempre i quan s'assoleixin els objectius marcats.
Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Curt
Cost econòmic (IVA inclòs)
30.000 €/anuals
Interrelació amb altres accions
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries/Comerços/Indústries
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Fonts de finançament
Plans d'Ocupació (Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya)
Fons LIFE

Altra informació d'interès
Dinamització agrícola al Montsant
Dinamitzador agroecològic de Sant Feliu de
Llobregat

Indicadors de seguiment
Número d'accions del Pla desenvolupades amb el Dinamitzador
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
1

Creació de figures i estructures dinamitzadores del sector agrícola a la Vall del
Tenes

1.2

Iniciar l'associacionisme a la Vall del Tenes entre els diferents agents agrícoles
locals

Línia Estratègica
Acció

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Promocionar un inici de gestió i comercialització agrícola conjunta a la Vall
Descripció
En la línia de mantenir una dinamització conjunta del sector a la Vall, els diferents agents agrícoles estan d'acord en què s'ha
de possibilitar la relació permanent entre productors, comercialitzadors, potencials clients i administració.
Amb un possible escenari a llarg termini de creació d'una Cooperativa Agrària, es creu necessari iniciar el camí amb un
associacionisme que faciliti: (1) el coneixement entre diferents agents productius i comercialitzadors, (2) guanyar la confiança
entre els membres; i (3) crear lligams estables i permanents.
L'agrupació d'agricultors permetrà oferir un major ventall de productes i garantir un subministrament continuat i de qualitat.
.
Aquest associacionisme s'hauria de facilitar per part de les administracions actuants, però mai hauria de ser una creació dels
ens públics (de baix cap a dalt i no a l'inrevés). Els objectius comuns de l'associació s'haurien de detallar en els estatuts
consensuats, però pensem que hauria d'incorporar membres dels diferents sectors.
Cal pensar que per poder desenvolupar una activitat econòmica conjunta des del sector productiu (gestió, comercialització,
venda...) serà necessari en el futur la creació d'una Cooperativa Agrària.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà
Cost econòmic (IVA inclòs)
150 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.3, 3.1, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6
Indicadors de seguiment
Nombre de socis associats
Superfície agrícola associada

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries i agroalimentàries
Departament de Justícia (Associacionisme)
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Estudis d'equipaments i espai públic)
Ajuts per al foment de la millora de la
competitivitat de les cooperatives i altres entitats
associatives agràries (DARPA)
Altra informació d'interès
Dinamització econòmica de la Plana Agrícola de
Secà de l'Alt Camp des del treball en xarxa i
l'economia social i cooperativa

Acció Supramunicipal
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

1
1.3

Creació de figures i estructures dinamitzadores del sector agrícola a la Vall del
Tenes
Plantejar un centre logístic d'emmagatzematge i/o distribució

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Projectes i Obres

Objectiu
Crear un espai que pugui ser el centre de distribució dels productors de la Vall
Descripció
És creu necessari la creació d'un centre logístic de comercialització i/o distribució conjunta de la Vall, amb l'objectiu de:
 Poder accedir al client final d'una forma continuada i còmoda, on els agricultors puguin aportar els seus productes i des
d'aquí distribuir-los.
 Aquest centre de distribució també facilitaria l'accés de nous agricultors al mercat, sense necessitat de fer inversions
econòmiques tant fortes.
L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt disposa de les naus de Can Malé (antiga Biokit) que, en part, ja ha cedit al Clúster de la Cervesa
Artesana, que s'ha mostrat disposar a afavorir i dinamitzar el sector agrícola de la Vall. Caldria iniciar negociacions amb
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a fi que cedís part d'aquest espai per crear aquest centre logístic mancomunat associat a
l'associació/cooperativa de productors agraris de la Vall del Tenes.
Un altre possible local de distribució seria recuperar el local que el sindicat agrari de Santa Eulàlia de Ronçana té cedit a la
policia local del municipi.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg
Cost econòmic (IVA inclòs)
50.000 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 3.1, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Estudis d'equipaments i espai públic)
Fonts FEADER

Altra informació d'interès
Clúster de la Cervesa Artesana

Indicadors de seguiment
Quantitat de productes comercialitzats a través del centre logístic
Increment anual de beneficis del centre
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

2
2.1

Sensibilitzar i educar la població sobre la importància del sector agrícola a la
Vall del Tenes
Elaboració d'un Programa de sensibilització agrícola a les escoles de la Vall

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Plans i programes específics

Objectiu
Aconseguir que des de la infància la població de la Vall valori la rellevància del sector agrari
Descripció
La realització d'aquest acció s'ha de fonamentar en el fet que l'educació a les escoles és el pilar inicial a partir del qual s'ha de
desenvolupar la sensibilització de la població sobre la gran importància que té l'agricultura i la ramaderia en el nostre món. Als
aspectes de patrimoni cultural (material i immaterial), de manteniment del paisatge, de conservació de la biodiversitat o de la
producció d'aliments, s'han de sumar el civisme i de respecte a la propietat privada, cosa que a vegades no es té en compte.
El Programa educatiu en aquesta matèria estarà format per activitats que s'incorporaran en els itineraris de les assignatures de
Ciències de la Terra, Biologia/Geologia o Ciències de la Naturalesa, per als alumnes de ESO i Batxillerat i també per l'Educació
Infantil i Primària. Es generarà material didàctic especialitzat en cada cas i es programaran visites a les explotacions agrícoles ,
ramaderes i activitats d'elaboració de productes locals.
Aquest programa podrà ésser elaborat pel professorat que treballi a la Vall, a través del suport que pugui donar la
Mancomunitat de la Vall del Tenes i els Ajuntaments. El programa s'ha d'incorporar en el treball educatiu habitual de les
escoles bressol, escoles i instituts sense afectar-ne la programació reglada.

Grau de Prioritat
Mitjana
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Departament d'Educació de la Generalitat
Centres d'educació Infantil i primària
Instituts
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 2.2,, 2.3, 8.6
Indicadors de seguiment
Percentatge de centres educatius adscrits al Programa

Altra informació d'interès
Programa Fruita i Llet a les Escoles (Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
Nou Programa creat per la Vall
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

2

Sensibilitzar i educar la població sobre la importància del sector agrícola a la
Vall del Tenes

2.2

Realització de portes obertes a la població per a donar a conèixer les
explotacions agrícoles i ramaderes

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Executiu

Objectiu
Apropar el món agrari a la població en general com a consumidors de béns i serveis de la Vall i per a sensibilitzar-la
Descripció
L'acció s'emmirallaria en la iniciativa de "Benvinguts a pagès" de la Generalitat de Catalunya, però que s'ampliaria respecte a
les 5 activitats que s'inclouen a la proposta actualment dins la Vall del Tenes.
A partir del cens d'activitats agrícoles, ramaderes i complementàries de la Vall es podria elaborar un llistat de potencials
centres atractors de visitants, per així, confeccionar una proposta conjunta. La unió de les diferents activitats que volguessin
participar en el projecte es podria realitzar a partir de rutes temàtiques.
Les activitats tindrien l'oportunitat d'obrir les portes a potencials futurs clients, ensenyar les feines pròpies del món rural i
desfer mites i actituds poc cíviques per part de la població en general.
La iniciativa hauria de comptar amb la participació activa d'un ens supramunicipal, amb el suport dels Ajuntaments i les
activitats participants, i podria incloure la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a un Pla de foment del turisme. Els
Plans de Foment Territorial del Turisme es financen gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les estades en
establiments turístics (IEET), i poden servir per: crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear
itineraris turístics; reconstruir senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; donar
suport a la promoció d’iniciatives turístiques; i crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu,
sostenible i de qualitat, entre d’altres. Els projectes que reben la subvenció s’han d’executar en els propers tres anys.

Grau de Prioritat
Moderada
Període d’execució
Periòdic
Termini d’implantació
Mitjà
Cost econòmic (IVA inclòs)
5.000 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 2.1, 2.3, 8.6

Sectors implicats
Explotacions agràries i agroalimentàries
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Allotjaments turístics
Restauradors
Fonts de finançament
Subvencions per al desenvolupament de plans de
foment territorial del turisme (Departament
d'Empresa i Coneixement i Direcció General de
Turisme)
Altra informació d'interès
Iniciativa "Benvinguts a pagès" de la Generalitat
de Catalunya

Indicadors de seguiment
Nombre d'activitats participants de la iniciativa

110

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes

Acció Municipal Comuna

PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

2
2.3

Temàtica
Agrària

Sensibilitzar i educar la població sobre la importància del sector agrícola a la
Vall del Tenes
Difusió de material didàctic informatiu entre els municipis de la Mancomunitat

Tipologia
Executiu

Objectiu
Reduir els actes incívics en zones d'explotacions agrícoles i ramaderes
Descripció
La mesura proposada implicaria l'edició de material didàctic i informatiu dedicat a reduir els actes vandàlics i incívics de les
persones sobre els cultius: circulació motoritzada no permesa, trepitjada de camps, animals domèstics dins les finques...
El material a editar podrien ser fulletons informatius (díptics o tríptics), a distribuir mitjançant les oficines d'atenció al ciutadà
dels 4 ajuntaments, així com la col·locació de cartells informatius en punts estratègics i camins rurals importants de la Vall.

Grau de Prioritat
Baixa

Sectors implicats
Ajuntaments
Mancomunitat de la Vall del Tenes

Període d’execució
Puntual
Termini d’implantació
Curt

Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
6.000 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 2.1, 2.2, 6.1, 8.6

Altra informació d'interès
Campanyes per als propietaris de gossos en la via
pública

Indicadors de seguiment
-
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

3
3.1

Reduir els danys cinegètics provocats en les collites de la Vall
Afavorir les activitats cinegètiques en l'àmbit dels quatre municipis d'estudi

Temàtica
Agrària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Reduir els danys produïts als cultius degut a la fauna salvatge mitjançant el diàleg entre els actors
Descripció
Actualment a la Vall del Tenes, la cacera està distribuïda de la següent forma:
 Bigues i Riells: vedat de la Societat de Caçadors de Bigues i Riells (matrícula B-10051)
 Lliçà d'Amunt: vedat de la Societat de Caçadors "L'Esquirol Petit" (matrícula B-10103)
 Lliçà de Vall: no es pot caçar en tot el terme, Zona de Seguretat Declarada (codi B-ZS071)
 Santa Eulàlia: vedat de la Societat de Caçadors de Santa Eulàlia de Ronçana (matrícula B-10052)
S'haurien de convocar, per part d'òrgans municipals, reunions de coordinació entre les societats de caçadors i propietaris
d'explotacions agrícoles i ramaderes per detectar les problemàtiques vinculades a la fauna salvatge. Aquestes reunions que
caldria convocar a l'inici de la temporada de caça, s'haurien d'intensificar en èpoques de recol·lecció de collites o en períodes
més sensibles per a l'agricultura.
En aquestes reunions caldrà determinar la necessitat de fer guaites i la seva localització, demanar autoritzacions excepcionals
de caça i planificar la cacera d'una forma més conjunta.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Curt

Sectors implicats
Societats de Caçadors
Propietaris d'explotacions
Ajuntaments (excepte Lliçà de Vall)

Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
3.2

Altra informació d'interès
-

Indicadors de seguiment
Nombre de senglars abatuts anualment
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

3
3.2

Reduir els danys cinegètics provocats en les collites de la Vall
Posar a disposició dels agents del territori els diferents mecanismes de control
cinegètic

Temàtica
Agrària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Reduir els danys produïts als cultius degut a la fauna salvatge mitjançant instruments tècnics
Descripció
Molt recentment, tècnics de medi ambient dels 4 Ajuntaments de la Vall han tingut reunions amb altres administracions
actuants per aplicar mesures conjuntes de control del senglar. Per exemple, l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha demanat ajuts
pel fer el tancament de finques
Els Ajuntaments hauran de trobar les fonts de finançament i el suport tècnic per aplicar diferents mesures: tancaments,
dissuasoris olfactius, dispositius acústics, captures, gestió de vegetació...que ajudin a combatre els danys en cultius i accidents.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg

Sectors implicats
Propietaris d'explotacions
Ajuntaments (excepte Lliçà de Vall)
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Diputació de Barcelona
Fonts de finançament
Diputació de Barcelona (tancament de finques)

Cost econòmic (IVA inclòs)
A determinar
Interrelació amb altres accions
3.1
Indicadors de seguiment
Nombre d'accions implantades de control cinegètic

Altra informació d'interès
Guia de mesures per reduir els danys causats per
mamífers de la fauna salvatge en zones rurals,
urbanes i infraestructures - Minuartia (Febrer
2018)
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

4
4.1

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Millorar la rendibilitat agroramadera de les explotacions de la Vall del Tenes
Potenciar una gestió conjunta dels conreus a la Vall, amb especial atenció a
l'horta
Tipologia
Plans i programes específics

Objectiu
Disposar d'uns objectius comuns de rendibilitat agrícola pel conjunt de la Vall
Descripció
La gestió de les zones agrícoles pel conjunt de la Vall del Tenes s'hauria de fer des d'una visió conjunta que involucrés a tots els
actors vinculats: agricultors, ramaders, propietaris, indústries agroalimentàries, administracions, cooperatives... La iniciativa
hauria d'estar encapçalada per una associació o entitat supramunicipal, mai des de l'Administració, que pogués coordinar als
agents membres. Aquesta gestió conjunta podria contemplar els processos de producció, elaboració/transformació i fins i tot
distribució. Més endavant, en forma de Cooperativa, podria incloure la comercialització directa dels socis.
Per exemple, la saturació de mercat que pot aparèixer en les explotacions hortícoles a la Vall s'hauria d'evitar, potenciant la
producció de menys varietats/explotació i fent més eficient la producció, pensant en el global de les explotacions.
Des d'un nivell de proposta o assessorament, la figura del dinamitzador agrícola podria fer aquesta funció, però sempre
s'executaria per l'associació o cooperativa creada.

Grau de Prioritat
Mitjana
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agrícoles

Fonts de finançament
Plans d'Ocupació (Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya)

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3
Indicadors de seguiment
-

Altra informació d'interès
Dinamització agrícola al Montsant
Dinamitzador agroecològic de Sant Feliu de
Llobregat
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

4

Millorar la rendibilitat agroramadera de les explotacions de la Vall del Tenes

4.2

Introducció de nous cultius que proporcionin una major rendibilitat econòmica

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Estudis

Objectiu
Diversificar el sector agrícola de la Vall dominat pels cereals i farratges amb poc valor afegit a través de nous cultius
o millora dels existents
Descripció
El sector agrícola de l'àmbit d'estudi es caracteritza per una baixa diversificació dels cultius que ha de competir cada vegada
més en un mercat amb preus fluctuants, però amb tendència a la baixa. Per tant, és necessari cercar nous cultius o varietats
que permetin un valor afegit al producte.
Els conreus extensius de cereals i farratges tenen una rendibilitat econòmica molt baixa i depenen en gran part de les
subvencions de la DUN.
Cal prendre com a model iniciatives reeixides com són les plantes aromàtiques (Parc de les Olors a Santa Eulàlia) o en procés
d'implementació com és el llúpol (Clúster la Cervesa Artesana a Lliçà d'Amunt), o varietats que ja es cultiven però en poques
quantitats (p.e. espelta, mongeta del ganxet i varietats d'horta locals). Seria necessari estudiar també la potenciació dels
cultius d'hivern en el sector hortícola, buscant noves varietats.
Els conreus experimentals es podrien implementar a partir del conveni entre administracions i centres de recerca o
universitats (per exemple, a Caldes de Montbui hi ha l'IRTA de Torre Marimon).

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà
Cost econòmic (IVA inclòs)
10.000 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 4.3, 4.4 7.2, 7.5

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Centres de recerca
DARPA
Fonts de finançament
Ajuts a projectes pilot innovadors en
productivitat i sostenibilitat agrícola per part de
Grups Operatius

Altra informació d'interès
Clúster de la Cervesa Artesana
Parc de les Olors

Indicadors de seguiment
Superfície conreada de noves varietats
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

4
4.3

Millorar la rendibilitat agroramadera de les explotacions de la Vall del Tenes
Afavorir el cultiu de varietats locals antigues més adaptades que aportin un
valor afegit

Temàtica
Agrària / Agroalimentària/Agroforestal

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Diversificar el sector agrícola de la Vall dominat pels cereals i farratges amb poc valor afegit a través de cultius
antics
Descripció
La comarca del Vallès Oriental ha estat un territori de gran tradició agrícola. Actualment, aquesta activitat s'està revitalitzant
gràcies a la feina de diverses associacions i col·lectius que treballen per a la recuperació de les varietats locals i a favor d'una
major diversitat agrícola. Així, destaquen iniciatives com la de l'Associació Agroecològica de Gallecs o la consolidació del grup
conservacionista Llavors Orientals a través del seu projecte de Banc de Llavors del Vallès Oriental (Museu de Ciències Naturals
de Granollers).
L'acció consistiria en el suport tècnic i logístic per part de les administracions a les iniciatives presents en el territori i es podria
incorporar en un projecte que pugui inscriure les varietats locals al Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Banc de Llavors del Vallès Oriental
Consorci de Gallecs
Fonts de finançament
Ajuts a la Biodiversitat Cultiva (Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

Cost econòmic (IVA inclòs)
12.000 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 4.2, 4.4, 7.1

Altra informació d'interès
No

Indicadors de seguiment
Superfície conreada de varietats tradicionals
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

4
4.4

Millorar la rendibilitat agroramadera de les explotacions de la Vall del Tenes
Estendre l'agricultura i ramaderia ecològica per la Vall del Tenes a fi d'obtenir un
producte de major qualitat

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Plans i programes específics

Objectiu
Anar reconvertint l'agricultura tradicional de la Vall a una agricultura ecològica més respectuosa amb el medi
Descripció
Les actuacions que caldria implementar són l'elaboració d'un Pla d'Agroramaderia Ecològica a la Vall del Tenes, que amb un
període de 5 anys vagi reconvertint el model d'explotació agrària actual cap a un d'ecològic.
Les dades actuals de superfície agrícola ecològica són encara molt baixes i el tràmits al que s'han d'enfrontar els titulars de les
explotacions encara són feixucs, amb la qual cosa, el Pla hauria d'anar acompanyat d'actuacions d'assessorament i seguiment
dels particulars que es vulguin acollir al règim ecològic. De la mateixa forma, les explotacions ramaderes que volguessin
incorporar-se dins la planificació del Pla haurien de rebre ajudes o assessorament des del promotor del Pla.

Grau de Prioritat
Moderada
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
CCPAE

Fonts de finançament
Ajuts a l'agricultura ecològica (Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

Cost econòmic (IVA inclòs)
15.000 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.4

Altra informació d'interès
Pla de Gestió Agrícola sostenible de
Gallecs

Indicadors de seguiment
Superfície agrícola ecològica
Número d'explotacions ramaderes ecològiques
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

4
4.5

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Millorar la rendibilitat agroramadera de les explotacions de la Vall del Tenes
Flexibilització de la normativa urbanística per facilitar la instal·lació d'activitats
agràries, la recuperació de conreus i activitats agràries complementàries
Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Incrementar la rendibilitat econòmica de les explotacions agràries mitjançant l'ampliació o amb altres activitats
associades
Descripció
Els 4 ajuntaments per separat hauran d'estudiar el seu planejament general per tal d'adaptar-lo a les últimes disposicions de la
normativa urbanística vigent. El planejament a modificar, si s'escau, hauria d'evitar obstaculitzar el desenvolupament d'altres
activitats complementàries vinculades a l'agricultura i ramaderia: obradors artesanals, activitats turístiques o activitats de
lleure relacionades amb la natura.
Paral·lelament, s'ha detectat el fre a la transformació de sòls forestals a agrícoles, mitjançant el procediment de les rompudes
(recuperació d'antics conreus, a través de la tala arreu dels arbres, moviments de terres i construcció de marges), degut a
l'excessiva regulació urbanística. El procediment de rompudes, que ja ve regulat per la Llei Forestal Catalana, i vigilada pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (o el Centre de la Propietat Forestal dins de plans forestals), hauria
d'ésser un tràmit permès sense impediments urbanístics excessius.
La normativa urbanística d'alguns municipis condiciona les rompudes forestals per a fer nous conreus a que aquestes estiguin
contemplades i aprovades en un instrument d'ordenació forestal IOF. Aquest fet fa que moltes finques petites, amb poca
superfície forestal, que difícilment poden disposar d'aquest IOF, no puguin ampliar la superfície de conreu.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg

Sectors implicats
Ajuntaments
Direcció General d'Urbanisme
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
4.4

Altra informació d'interès
Nombrosos articles i estudis sobre Urbanisme,
Gestió Forestal Sostenible i Rompudes

Indicadors de seguiment
-
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

5
5.1

Incrementar i rehabilitar les explotacions agràries abandonades
Conèixer les finques amb potencialitat agrícola

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Estudis

Objectiu
Facilitar la recuperació de les finques amb potencialitat agrícola
Descripció
A l'apartat 4.3 del present Estudi s'han detectat unes 632 Ha de superfície en sòl no urbanitzable de la Vall amb potencialitat
agrícola. Això vol dir que té unes pendents i una legislació urbanística favorable per al seu cultiu.
Es proposa fer un estudi més detallat que hauria d'identificar les referències cadastrals de tots aquests sòls amb potencialitat
agrícola, sobretot d'aquelles terrenys que estan abandonats o que tenen unes cobertes de sòl adequades per a què una petita
inversió els converteixi en conreables.
A partir d'aquí caldrà localitzar els propietaris/ies d'aquests terrenys a fi d'incentivar-los a que els tornin a conrear o bé que els
arrendin a agricultors que necessitin més superfície agrícola o a nous agricultors

Grau de Prioritat
Mitjana
Període d’execució
Puntual
Termini d’implantació
Curt

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Gerència territorial del Cadastre
Titulars terrenys agrícoles
Explotacions agrícoles
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
3.500 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 5.2, 6.1, 8.6

Altra informació d'interès
Dinamització agrícola al Montsant
Futura Llei d'Espais Agraris

Indicadors de seguiment
Superfície de sòl amb potencial agrícola identificat cadastralment
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

5
5.2

Incrementar i rehabilitar les explotacions agràries abandonades
Promoció d'acords de custòdia agrària entre titulars de terrenys i edificis i
agricultors

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Reactivar parcel·les agrícoles abandonades de la Vall del Tenes
Descripció
Aquesta mesura complementaria el coneixement d'aquelles finques abandonades amb potencialitat agrícola i permetria: (1)
reactivar parcel·les abandonades, (2) fomentar la biodiversitat natural i cultivada, (3) donar oportunitats a nous agricultors, (4)
millorar l'estat de zones agrícoles i forestals a través del paisatge actiu, i (5) prevenir incendis forestals.
Els acords de custòdia, que hauria de promoure un ens supramunicipal com és la Mancomunitat, tindria com a actors:
 Propietari: cedeix o arrenda les terres o edificis abandonats i té la obligació de respectar l'acord i col·laborar en processos
de gestió (per exemple, demanant ajuts). Els seus beneficis són la preservació de patrimoni, increment de valor patrimonial,
reconeixement social i reducció del risc d'incendis.
 Agricultor: és la persona que recupera i treballa les terres abandonades, complint amb l'acord i duent a terme pràctiques
ecològiques si és possible. D'aquesta forma, aporta valor afegit al seu producte, es reconeix socialment i pot incrementar la
seva superfície agrícola pròpia.
 Mancomunitat: exerceix de mediador en el procés i facilita el contacte entre propietari i agricultor i assessora a ambdues
parts. El beneficis per la Mancomunitat i els municipis és l'increment de biodiversitat, manteniment de paisatge, dinamització
agrícola, reducció d'incendis i foment de l'agricultura ecològica.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Propietaris de terrenys i infraestructures agrícoles
Xarxa de Custòdia del Territori
Fonts de finançament
Plans d'Ocupació (Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya)

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 5.1, 8.6

Altra informació d'interès
Dinamització agrícola al Montsant
Futura Llei d'Espais Agraris

Indicadors de seguiment
Número d'acords de custòdia agrària signats
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

6
6.1

Apropar els recursos tècnics i humans especialitzats a les explotacions agràries
de la Vall del Tenes
Elaboració d'un catàleg d'infraestructures agrícoles i ramaderes fora d'ús

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Estudis

Objectiu
Incorporar les infraestructures agràries en una borsa específica per a la seva reactivació
Descripció
L'acció consistiria en la creació d'un catàleg d'edificacions i infraestructures agrícoles i ramaderes que puguin estar fora d'ús.
Llavors, els propietaris que volguessin les podrien incorporar a una Borsa d'Infraestructures Agràries per a la seva reutilització
per part d'altres persones.
El catàleg hauria d'identificar la situació, usos històrics, actuals i futurs, característiques, accessos i d'altra informació
d'interès... necessària per a la seva incorporació a la Borsa. Estem parlant d'antics coberts, granges, infraestructures de reg,
maquinària agrícola, sitges, hivernacles o qualsevol edifici o instal·lació que pugui necessitar una explotació.
Aquest catàleg no caldria que tingués tramitació urbanística i es podria inserir dins la informació disponible per part de la
Mancomunitat de la Vall. Cal tenir en compte que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ja va realitzar un Banc de
Recursos Agrícoles d'aquest tipus i caldria estendre-ho per la resta de municipis.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Propietaris d'infraestructures agràries

Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
2.500 €
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 8.6

Altra informació d'interès
Ronçana, Camp i Qualitat (2009)

Indicadors de seguiment
Número d'infraestructures incloses a la Borsa
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

6
6.2

Apropar els recursos tècnics i humans especialitzats a les explotacions agràries
de la Vall del Tenes
Creació d'una borsa de treball específica dels sector agrari

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Incrementar la mà d'obra vinculada al sector agrari des de l'estabilitat i la qualitat laboral
Descripció
Amb la possibilitat d'incrementar la superfície de sòl agrícola i de dinamitzar el sector agrari, l'altra vessant que caldria cobrir
són els recursos humans. Aquest fet és important perquè si una explotació té terrenys, maquinària i infraestructures, però no
té persones que hi vulguin treballar, no pot tirar endavant.
Moltes explotacions tenen puntes de treball que necessiten cobrir amb temporers. Molts cops resulta difícil trobar personal
capacitat per a cobrir aquestes puntes de treball.
L'acció consistiria a crear una borsa de treball d'ofertes i demandes d'ocupació, que es podria anunciar mitjançant web i que
hauria de ser un punt de trobada entre titulars o propietaris d'explotacions i treballadors disposats a treballar en el món agrari.
Com qualsevol altra portal de cerca de feina hauria d'incorporar l'enllaç a ofertes ja existents del Servei Púbic d'Ocupació de
Catalunya (SOC) o similars. Aquest portal de feina podria ser dinamitzat des de la mateixa Mancomunitat de la Vall del Tenes
amb l'ajuda d'un treballador provinent de Plans d'Ocupació o des del Servei d'Empresa i Ocupació de la Mancomunitat.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries

Fonts de finançament
Plans d'Ocupació (Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya)

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 8.6

Altra informació d'interès
No

Indicadors de seguiment
Número d'ofertes de feina agràries publicades
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

6

Apropar els recursos tècnics i humans especialitzats a les explotacions agràries
de la Vall del Tenes

6.3

Difondre la formació que s'imparteix a Catalunya sobre temes d'especialització
agrícola

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Augmentar la formació especialitzada en el sector agrari per incrementar la seva competitivitat
Descripció
Aquesta acció consistiria a fer partícips al personal que treballi en explotacions agràries de les activitats formatives que es
realitzen al llarg del territori català. Són cursos sobre mecànica agrícola, fitosanitaris, regs o d'altres temàtiques d'interès per al
sector. La difusió a través de la pàgina web de la Mancomunitat o per una llista de correu electrònic seria la forma més
habitual d'executar-ho.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 2.3, 8.6

Altra informació d'interès
Portal Ruralcat

Indicadors de seguiment
0
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

7
7.1

Temàtica
Canvi Climàtic

Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
Realització d'un estudi detallat dels canvis esperats en els cultius de la Vall

Tipologia
Estudis

Objectiu
Determinar els cultius susceptibles de ser recuperats o mantinguts a la Vall del Tenes i les noves oportunitats que
obre el canvi climàtic.
Descripció
L’estudi d'adaptació climàtica que es proposa hauria d'analitzar les implicacions del canvi climàtic a l’agricultura de la Vall del
Tenes a partir d’una modelització climàtica d’implantació de cultius, tot i comparant l’escenari actual amb un escenari futur
(2030-2050).
El canvi climàtic podria ser un esperó per canviar l'economia agrària actual, actualment centrada en els cereals i els farratges.
Pot haver altres factors que condicionin aquests canvis, com la millora dels sistemes de reg, però almenys es fa necessari
conèixer quines són les modificacions que es produiran derivades del clima.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Puntual
Termini d’implantació
Curt
Cost econòmic (IVA inclòs)
17.000 €
Interrelació amb altres accions
4.2, 4.3, 4.4, 7.3, 7.5
Indicadors de seguiment
-

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Mesures locals contra el canvi climàtic:
adaptació i mitigació)

Altra informació d'interès
Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de
l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats (OCCC i
l'Espigall, 2017)
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

7
7.2

Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
Elaboració d'un Pla de millora, gestió i manteniment dels sistemes de reg a la
Vall

Temàtica
Canvi Climàtic

Tipologia
Plans i programes específics

Objectiu
Planificar l'adaptació dels cultius davant l'augment de les temperatures
Descripció
Amb la base del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020, actualitzant-ne les previsions si és necessari, caldria elaborar un Pla
de millora dels sistemes de regadiu a l'àmbit de la Vall.
La incertesa en la reducció de recursos i la seva variabilitat, fan que l’estratègia fonamental dels regadius front al canvi climàtic
sigui l’adaptació, plantejant l’adaptabilitat a diferents situacions de dèficit, i per tant disminuint el sostre de reg i augmentant
l’elasticitat en la demanda. Aquesta estratègia, es complementària a la definida en relació a l’ús de l’aigua, i presenta diverses
actuacions per als regadius:
 Disminució del sostre de reg, en base a les modernitzacions, augmentant l’eficiència, apropant-la a la potencial.
 Elasticitat en el sostre de reg, per adaptar-se a fluctuacions en la disponibilitat d’aigua, i en conseqüència:
o Pressurització de la xarxa, amb l’objectiu de permetre disminucions graduals de dotacions de forma equilibrada
en el conjunt dels regadius.
o Aposta pel reg de suport, com element més tolerant a la reducció d’aportació d’aigua.
Tanmateix, el Pla hauria de portar aparellat un Pla de gestió i manteniment de la xarxa de canals pluvials i de desguàs, que
permeti garantir la seva capacitat enfront de l'augment del risc d'inundabilitat.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà
Cost econòmic (IVA inclòs)
15.000 €
Interrelació amb altres accions
7.3, 7.5

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Comunitats de regants de la Vall
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Mesures locals contra el canvi climàtic:
adaptació i mitigació)
Ajuts de la DUN (Canvi climàtic)
Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i
modernització de les xarxes de regadius (DARP)
Altra informació d'interès
Pla de regadius a Catalunya. Anàlisi de la seva
adaptació al canvi climàtic (Institut Cerdà, 2010)

Indicadors de seguiment
Nombre de metres lineals de canals netejats/any
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

7
7.3

Temàtica
Canvi Climàtic

Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
Aplicació de mesures senzilles per fer front al canvi climàtic

Tipologia
Accions

Objectiu
Aplicar mesures per planificar els projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic
Descripció
Les mesures que es proposen són:
 Aplicar millores en les pràctiques agrícoles: estratègies de conservació de l'aigua del sòl i emmagatzematge en basses
superficials, incorporació de carboni al sòl, rotacions de cultius i tècniques d'agricultura de precisió en el reg.
 Impulsar el reg de suport en moments de màxima sequera (ex: vinya, olivera, etc.).
 Millorar la gestió de l'aigua amb captacions per retenir l'aigua de pluja.
 Revisar la zona de plantació del cultiu: zones més humides, menys exposades a les radiacions, densitat de plantació, etc.
 Emprar tecnologies predictives per fer front a les eventualitats: meteorologia (fins i tot amb aparells propis com
pluviòmetres, etc.) o altres serveis que informin de l'aigua que es pot utilitzar per regar (ex. Ruralcat), o que avisen si les
collites s'avancen o retarden (ex. Fenocat).
 Reduir la mecanització del sòl per conservar la fertilitat d'aquest i evitar la desertificació i / o desertització.
 Cultivar varietats més adaptades a les noves condicions climatològiques, especialment a majors temperatures i sequera:
plantes amb menys fulles que no evapotranspiren tant, varietats que brollin abans, que capturin millor l'aigua del sòl, de cicle
més llarg per contrarestar l'acceleració del desenvolupament per majors temperatures, etc.
 Recuperar varietats locals de cultiu i races autòctones de bestiar que poden resistir millor a la sequera i altes
temperatures.
 Canviar les dates de plantació dels cultius per respondre al canvi climàtic.
 Avaluar el desplaçament del cultiu en altitud i cap a latituds més elevades buscant temperatures més fredes. Aquest
desplaçament ha de ser avaluat, ja que a l'efecte directe del canvi climàtic sobre una determinada zona es pot unir la pèrdua
de competitivitat davant d'altres i accelerar el procés de transformació i abandonament de l'activitat agrícola en zones
sensibles.
Grau de Prioritat
Moderada
Període d’execució
Puntual
Termini d’implantació
Llarg
Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
7.1, 7.2

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Mesures locals contra el canvi climàtic:
adaptació i mitigació)

Altra informació d'interès
Guia editada per la XCT i FRECT (2008)

Indicadors de seguiment
-
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

7
7.4

Temàtica
Canvi Climàtic

Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
Promoure la utilització de tractaments fitosanitaris de baix impacte pel medi
aquàtic i les estratègies de lluita biològica
Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Reduir l'impacte ambiental de l'increment de plagues que pot ocasionar el canvi climàtic
Descripció
Es tractaria d’afavorir un dels fonaments de la producció integrada a la Vall, la minimització de la utilització de pesticides
tradicionals per d'altres amb baix impacte.
S’inclourien una àmplia gamma de possibilitats d’actuació.
 Realitzar activitats formatives específiques.
 Impulsar la creació d’un equip tècnic especialista per tal d’assessorar els pagesos.
 Fer campanyes de promoció d’aquestes produccions.
 Impulsar de forma específica el Control Integrat de plagues a través de, per exemple, l'Agrupació de Defensa Vegetal de la
Cooperativa Agrària Comarcal del Vallès SCCL (Les Franqueses).
 Fomentar la constitució d’agrupacions de pagesos interessats en la pràctica de la producció integrada.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg
Cost econòmic (IVA inclòs)
5.000 €
Interrelació amb altres accions
4.4

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Mesures locals contra el canvi climàtic:
adaptació i mitigació)
Ajuts de la DUN (Producció Integrada)
Ajut de Sistemes alternatius a la lluita química
(DARPA)
Altra informació d'interès
-

Indicadors de seguiment
Superfície amb tractaments fitosanitaris de baix impacte respecte al total

140

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes

Acció Supramunicipal

PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

7
7.5

Temàtica
Agrària / Canvi Climàtic

Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
Implantació de sistemes agroforestals innovadors

Tipologia
Estudis

Objectiu
Substituir part del cultius de cereals en extensiu per un sistema que combini l'aprofitament de cereals amb altres
productes i que sigui més compatible amb les noves condicions climàtiques
Descripció
Els conreus extensius de cereals i farratges tenen una rendibilitat econòmica molt baixa i depenen en gran part de les
subvencions de la DUN. A més, són pràctiques molts cops força agressives amb el terreny.
Es proposa la implantació d’un sistema agroforestal innovador, el qual preveu intercalar conreus agrícoles entre les línies de
plantació d'espècies forestals (preferentment frondoses nobles) o conreus llenyosos, com oliveres o ametllers. Tant els
conreus tradicionals com els conreus amb d’altres finalitats (de tipus energètiques, aromàtiques, medicinal, etc.) es poden fer
amb aquesta tècnica. Per tant, el sistema agroforestal presenta múltiples avantatges:
 Incrementa l’eficiència en l’ús de l’aigua ja que la disposició del arbres de forma lineal i a favor del pendent del terreny fa
que es pugui acumular humitat a les arrels de la planta; aquesta aigua estarà també disponible pel conreu. S'aconsella utilitzar
arbres caducifolis, aquests aporten les condicions d’ombra necessàries per evitar una excessiva evapotranspiració del cultiu en
èpoques estivals; mentre que a la tardor perden les fulles assegurant la màxima captació de llum.
 Redueixen el risc d’erosió dels sòls amb l’escolament de sediments i contaminants, mentre que mantenen els nutrients i
adobs en els camps.
 Les arrels actuen com a filtre de manera que impedeixen l’evacuació i la pèrdua de nitrogen útil per al cultiu. D’una banda,
s’obtenen productes derivats del sistema de producció agrari escollit i, d’altra banda, es podrà obtenir fusta de qualitat de la
plantació de frondoses nobles.
 Incrementen la producció global de la unitat de gestió tot i la ocupació del sòl per l’arbre.
 Contribueixen en la millora del valor ambiental i paisatgístic.
Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg
Cost econòmic (IVA inclòs)
2.500 €/ha
Interrelació amb altres accions
4.2, 7.1, 7.2, 8.5

Sectors implicats
IRTA Torre Marimon
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Explotacions agrícoles
Centre Tecnològic Forestal
Centre de la Propietat Forestal
Fonts de finançament
Fonts FEADER
Centre de la Propietat Forestal
Empreses privades

Altra informació d'interès
No

Indicadors de seguiment
Superfície agroforestal conreada

141

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes

Acció Supramunicipal

PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

7
7.6

Temàtica
Agrària / Canvi Climàtic

Adaptar l'agricultura de la Vall del Tenes als efectes del canvi climàtic
Potenciar la gestió forestal com a activitat complementària i de reducció del risc
d'incendi
Tipologia
Plans i programes específics

Objectiu
Potenciar la redacció de Plans de Gestió Forestal a fi de potenciar la gestió silvícola que redueixi el risc d'incendi i
planifiqui la recuperació de conreus
Descripció
La majoria d'explotacions que tenen associada superfície forestal, als darrers anys no han fet cap tipus de gestió d'aquest
tipus, degut al seu baix rendiment econòmic. No obstant això, interessaria fer una gestió encaminada a la reducció de la
biomassa combustible acumulada per a reduir el risc d'incendi, que segons previsions de canvi climàtic seran més alt en els
propers anys.
A més, la normativa urbanística d'alguns municipis condiciona la possibilitat de transformar terrenys forestal a conreus a la
necessitat de disposar d'un Instrument d'ordenació forestal (IOF).
La redacció d'aquests IOF es molt costosa per a petites propietats, a més la gestió de cara a la prevenció d'incendis cal
plantejar-la de forma conjunta. Per aquest motiu, es proposa la Redacció d'un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt
de tota la Vall, on es proposi una gestió encaminada a la reducció dels risc d'incendi i la recuperació de conreus que puguin
ajudar a aquesta prevenció.
Aquests projectes són subvencionats al 80% pel Centre de la Propietat Forestal i els ha de sol·licitar una associació de
propietaris forestals. A la Vall del Tenes es podria aprofitar l'associació de propietaris forestals de la Vall del Tenes.

Grau de Prioritat
Moderada
Període d’execució
Puntual
Termini d’implantació
Curt

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Associació de propietaris forestals de la Vall del
Tenes
Fonts de finançament
Ajuts a la redacció de PTGMFc del Centre de la
Propietat Forestal

Cost econòmic (IVA inclòs)
5.000 €
Interrelació amb altres accions
8.5

Altra informació d'interès
Estudi de la disponibilitat de biomassa a la Vall
del Tenes

Indicadors de seguiment
Superfície forestal ordenada
Superfície forestal amb gestió activa
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

8

Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la
Vall

8.1

Creació i difusió d'una marca de qualitat i confiança dels productes de la Vall del
Tenes

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Valoritzar els productes agrícoles i ramaders locals
Descripció
A l'àmbit d'estudi ja fa anys que s'han anat establint iniciatives que ressalten les qualitats dels productes fets a la Vall del
Tenes. Un exemple emblemàtic és l'Espai Rural de Gallecs, que comercialitza els seus productes de proximitat a través de
l'Associació Agroecològica de Gallecs sota la marca de "Producte de Gallecs", a més, d'acollir la seu del Convivium Slow Food
Vallès Oriental, des de l'any 2008.
A l'àmbit d'estudi s'hi cultiva la mongeta del ganxet, amb Denominació d'Origen Protegida (segons ORDRE AAM/18/2012, de 7
de febrer i REGLAMENT d'execució (UE) núm. 1376/2011 de la Comissió de 20 de desembre de 2011), però també d'altres
varietats tradicionals d'horta úniques a Catalunya.
També s'ha fet molta difusió de productes locals en fires com: la Fira del Tomàquet, Fira de l'Oli o la Fira "Lliga't a la terra", en
les que s'intenta donar rellevància a les varietats locals.
La creació d'una Marca Vall del Tenes que es pugui difondre dins la Xarxa de Productes de la Terra ha de ser una acció contínua
que permeti el coneixement del territori i els seus productes. L'ús de les xarxes socials d'esdeveniments i activitats que es facin
a la Vall és una tasca que podria ésser suportada per la Mancomunitat.
Cal crear un segell de qualitat amb la marca Vall del Tenes i es podria iniciar amb la posada en marxa fàcilment d'una pàgina
web que recopili tots els productes que es produeixen en el territori.
Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg
Cost econòmic (IVA inclòs)
0

Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 8.2, 8.3, 8.6

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
Fonts de finançament
Ajuts minimis a la promoció i certificació dels
productes d’origen i qualitat i l’artesania
alimentària
(Departament
d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació)
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Millora de la competitivitat d'empreses de
productes alimentaris locals i de qualitat)
Altra informació d'interès
Xarxa de Productes de la Terra
Marca Productes de Gallecs

Indicadors de seguiment
-
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

8

Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la
Vall

8.2

Facilitar la comunicació entre productors, distribuïdors i comerços de la Vall del
Tenes

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Crear els instruments necessaris per facilitar la interrelació entre els productors, distribuïdors i comerços
Descripció
En aquests moments, la venda de productes d'horta es fa de forma directa per part d'alguns agricultors, amb el perill de
saturació de mercat pels petits productors. Els grans productors, en canvi, venen directament a grans centres comercials o
distribuïdors com Mercabarna o Mercavallès.
Els cereals, per la seva banda, es venen a cooperatives fora de la Vall o a farineres, i els fruits secs es comercialitzen, en part,
amb venda directa, i, en gran part, a cooperatives de les Comarques Tarragonines. Cas a part mereix part de la carn i ous
produïdes en les granges, que té molta sortida entre les carnisseries i botigues locals.
Per altra banda, a la Vall s'han localitzat vàries empreses especialitzades en elaboració i distribució de productes alimentaris i,
en concret, de productes ecològics, que actualment no tenen tractes amb cap de les explotacions agrícoles enquestades.
També hi ha dins l'àmbit d'estudi grans superfícies comercials com Caprabo i Bon Preu, que han apostat fort per la
comercialització de productes locals.
Tots aquests ingredients ajuden a pensar que caldria crear taules de diàleg entre els diferents actors, que es podrien acollir a
una figura comuna d'associació i, per què no, en un futur en una cooperativa.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Llarg

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries
Empreses i distribuïdors locals
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 8.1, 8.3, 8.6

Altra informació d'interès
No

Indicadors de seguiment
-
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PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

8

Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la
Vall

8.3

Promoure el consum de productes locals en menjadors escolars, establiments
per a la tercera edat o empreses locals

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Aportar una alimentació saludable als menjadors locals i donar a conèixer un producte de proximitat
Descripció
Aquesta acció hauria de continuar i ampliar l'àmbit d'actuació que va emprendre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
l'any 2008 amb el Projecte DINA'M.
L'objectiu d'aquest projecte se centrava en subministrar productes ecològics als centres educatius. Tot i que un principi va
funcionar, posteriorment va quedar aparcat. Caldria rescatar aquest projecte i fer-lo extensiu als 4 municipis de la Vall i
ampliar el camp d'acció a residències i empreses oferint, a part de productes ecològics, productes locals de qualitat.
Dins l'àmbit d'estudi es detecten potencials centres d'alimentació saludable, entre d'altres:
 Menjadors escolars: Bigues i Riells (Institut Maria de Bell-lloc, Escola el Colomer, Escola El Turó, Escola Bressol La Puput),
Lliçà d'Amunt (Institut de Lliçà, Escola de Lliçà d'Amunt, Institut Hipàtia d'Alexandria, Escola Bressol Nova Espurna), Lliçà de
Vall (Escola els Vinyals, Escola Bressol els Ninots, Institut el Vern, Escoles les Llisses) i Santa Eulàlia de Ronçana (Escola
Ronçana, Institut la Vall de Tenes, Llar d'infants l'Alzina).
 Establiments i serveis a la gent gran: Bigues i Riells (Llar Residència Els Saulons), Lliçà d'Amunt (Centre Residencial Bell
Indret), Lliçà de Vall (Bonavista) i Santa Eulàlia de Ronçana (Residència La Vall i Llar d'Avis Santa Eulàlia).
 Empreses locals: la Vall té moltes empreses distribuïdes pels 4 municipis, algunes de les quals disposen de menjador propi.

Grau de Prioritat
Mitjana
Període d’execució
Periòdic
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 8.1, 8.2, 8.6

Altra informació d'interès
Projecte DINA'M

Indicadors de seguiment
Número d'empreses i equipaments acollits al projecte
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Línia Estratègica
Acció

8
8.4

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la
Vall
Promoure el consum de productes locals en el sector serveis

Tipologia
Instruments tècnics, jurídics, econòmics i organitzatius

Objectiu
Aportar una alimentació saludable als restaurants, bars, hotels, allotjaments i donar a conèixer un producte de
proximitat
Descripció
A la comarca ja hi ha alguns restaurants que utilitzen productes locals, que els adquireixen directament de les explotacions
agrícoles. No obstant això, aquesta pràctica no està generalitzada i només 4 explotacions subministren actualment a
restaurants directament.
A la Vall del Tenes es comptabilitzen més de 40 establiments de restauració, per tant, és un sector important on poder
comercialitzar part de la producció agrícola local. També es detecten 10 hotels/allotjaments o turisme rural, així com 7
empreses de menjar per emportar.
Tant els restauradors , com les cuineres dels menjadors escolars i representants d'empreses de menjars elaborats han mostrat
el seu interés en consumir productes locals, però tots ells han coincidit en la necessitat de disposa d'una base de dades on
puguin veure quins són els productes que hi ha disponibles en cada moment.

Grau de Prioritat
Mitjana
Període d’execució
Periòdic
Termini d’implantació
Mitjà

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntaments
Explotacions agràries
Departament de turisme de la Generalitat
Gremi de restauradors
Fonts de finançament
No

Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 8.1, 8.2, 8.6

Altra informació d'interès
Xarxa de Productes de la Terra
Marca Productes de Gallecs

Indicadors de seguiment
Bars i restaurants amb producte local
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8

Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la
Vall

8.5

Fomentar projectes de Responsabilitat Social Corporativa entre empreses i
agricultors o titulars de terrenys

Temàtica
Agrària / Agroalimentària / Canvi Climàtic

Tipologia
Projectes i obres

Objectiu
Animar a empreses i indústries de la Vall del Tenes en projectes de RSC ambientals
Descripció
Aquesta acció hauria de prendre com a exemple el projecte de RSC BioDeVaTe emprès l'any 2009 pel Parc de les Olors i
l'empresa Provital Group, per obtenir matèria primera de plantes aromàtiques autòctones de la mediterrània, de cultiu
ecològic i de proximitat, totalment traçables, amb un sistema de cultiu sostenible. A més, amb aquest projecte s'ha promogut
el coneixement de la diversitat botànica del territori a través de visites concertades a les zones de cultiu de col·legis i altres
associacions relacionades amb la temàtica.
Es pot definir la RSC com "la voluntat de les organitzacions d'incorporar consideracions socials i ambientals en la seva presa de
decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats en la societat i el medi ambient. Això implica un
comportament transparent i ètic que contribueixi al desenvolupament sostenible, complir amb la legislació aplicable i que
sigui coherent amb la normativa internacional de comportament. També implica que la responsabilitat social estigui integrada
a tota l'organització, s'incorpori en les seves relacions i tingui en compte els interessos de les parts interessades" (norma
ISO26000:2010).
Les iniciatives que es duguin a terme podrien incorporar les relacions d'aquestes amb el segrest d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle produït per l'agricultura o els efectes d'adaptació sobre el canvi climàtic. Una de les accions proposades i que
quadraria molt dins la RSC és la implantació de sistemes agroforestals innovadors.

Grau de Prioritat
Baixa
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Mitjà
Cost econòmic (IVA inclòs)
0
Interrelació amb altres accions
1.1, 7.5, 7.6

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Diputació de Barcelona
Empreses de la Vall del Tenes
Explotacions agràries
Fonts de finançament
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
(Responsabilitat Social Corporativa)
Empreses privades

Altra informació d'interès
Projecte de RSC BioDeVaTe

Indicadors de seguiment
Número d'iniciatives de RSC implantades
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Acció Supramunicipal

PLA ESTRATÈGIC DE DINAMITZACIÓ AGRÍCOLA DE LA VALL DEL TENES
Línia Estratègica
Acció

8
8.6

Millorar els sistemes de comercialització de productes agraris generats a la
Vall
Creació d'una pàgina web

Temàtica
Agrària / Agroalimentària

Tipologia
Projectes i obres

Objectiu
Disposar d'un punt telemàtic d'informació que serveixi de difusió del sector agrícola
Descripció
Aquesta pàgina web hauria d'incloure:
 Llistat de productors
 Llistat de clients i consumidors
 Llistat de productes agrícoles i ramaders disponibles, al que puguin accedir els possibles consumidors per fer comandes.
 Campanyes de sensibilització
 Dades del banc d'infraestructures i maquinària
 Borsa de treball
El manteniment i actualització de dades d'aquesta web hauria d'anar a càrrec del dinamitzador agrícola.

Grau de Prioritat
Alta
Període d’execució
Continuat
Termini d’implantació
Curt

Sectors implicats
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Diputació de Barcelona
Empreses de la Vall del Tenes
Explotacions agràries
Fonts de finançament

Cost econòmic (IVA inclòs)
100
Interrelació amb altres accions
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Altra informació d'interès

Indicadors de seguiment
Número de visites
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10 DOCUMENT RESUM
10.1 RESUM / CONCLUSIONS
Característica de les explotacions
 El número d'explotacions agrícoles i ramaderes s'ha mantingut els darrers anys. El fort descens va
tenir lloc entre els anys 1990 i 2010. Moltes de les explotacions s'han anat adequant a les
necessitats amb el temps. Amb la disminució de la ramaderia, una part dels cultius farratgers s'han
convertir en cereals de secà, principalment ordi. Les petites explotacions han optat per una
producció de major qualitat, principalment destinades a hortalisses, i per la venda de proximitat.
 La majoria d'explotacions van a càrrec del titular del terreny, el qual generalment està donat d'alta
com autònom. Hi ha poques explotacions donades d'alta com a societat agrària o amb d'altres
figures.
 La majoria d'explotacions només tenen un treballador, que és el titular de l'explotació. En algunes,
principalment les dedicades a horta, necessiten temporers, i en les que es fa venda directa també
és disposa d'un treballador més a temps parcial, que generalment és algun familiar.
 El nivell de formació dels titulars de les explotacions és força elevat, havent cursat molts d'ells
cursos de formació agrària.
 Destaca l'elevada presència d'agricultors joves. La majoria estan dins del tram d'edat comprès entre
els 30 i 50 anys, fet que no succeïa fa 10 anys.
 La presència del gènere femení encara és molt escassa, i molts cops només realitzen tasques
complementàries, com són la venda directa o elaboració i transformació de productes.
 Segons dades de la DUN2017, hi ha 1.232 Ha conreades entre regadiu, secà i conreus llenyosos.
 Segons dades del SIGPAC 2017 hi ha 1.770 Ha entre conreus de secà, conreus de regadiu i conreus
llenyosos. Aquesta diferència del 30% es deu bàsicament a sòls agrícoles que no estan obligats a
declarar, sòls que simplement no es declaren o sòls agrícoles que es troben en procés d'abandó.
 Hi ha nombroses explotacions ecològiques o en fase de conversió, no obstant això, la superfície de
conreus ecològics és de tan sols 76,8 Ha, que representa el 4% dels total de superfície de conreus.
Es tracta principalment d'explotacions dedicades a l'avellaner, la vinya o l'horta.
 Hi ha poques explotacions que facin activitats agrícoles complementàries. A part de la venda
directa en la pròpia explotació, quasi no es desenvolupen altres activitats, com poden ésser
agroturisme (3 explotacions), aules de natura o granges escola (3 explotacions), elaboració de
productes artesanals (2 explotacions)...
 La major part del rendiment econòmic de les explotacions prové de l'activitat agrària o ramadera
principal. Les activitats complementàries representen una proporció molt baixa, essent en el millor
dels casos del 25 %.
 Les subvencions agràries tenen molt poca rellevància en les explotacions hortícoles, suposant com
a molt un 5% dels ingressos, mentre que en les explotacions extensives de cereal i farratges pot
arribar a suposar el 50% dels ingressos.
 La mida de les explotacions agrícoles és molt variable, havent-hi des de petites explotacions que no
arriben a les 2 Ha, dedicades a l'horta, a explotacions de 50 Ha on la major part de la superfície es
destina a cereals de secà i farratges. L'any 2009 només hi havia 8 explotacions d'entre 50 i 100 Ha.
 Actualment, en el conjunt de granges de la Vall del Tenes es produeixen un total de 350.193 Tn de
nitrogen, i per la superfície de conreu declarada com a màxim es poden aplicar 201.269 Tn. Per
tant, hi ha un excés important de dejeccions ramaderes. Si es declaressin totes les terres
conreables actuals, es podrien aplicar fins a 280.493 Tn.
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Evolució de l'agricultura a la Vall
 Antigament la majoria d'explotacions eren mixtes. Eren explotacions agroramaderes, amb
presència de diferents espècies de bestiar i conreus extensius destinats la majoria a cultius
farratgers per alimentar el propi bestiar. Destacava la nombrosa presència d'explotacions de boví
de llet. La baixada de preus va fer que la majoria d'aquestes explotacions ramaderes haguessin de
tancar entre els anys 1990 i 2010, quedant en l'actualitat només 3 explotacions de boví de llet en
tota la Vall.
 El règim de masoveria ha desaparegut quasi per complert. Aquest fet ha comportat que algunes
explotacions s'hagin abandonat, però generalment el que ha donat lloc és un arrendament dels
conreus d'aquest finques als agricultors que s'han mantingut actius, generalment de finques veïnes,
amb el que s'ha augmentat la superfície conreada per agricultor.
 Moltes explotacions s'han especialitzat en el conreu d'horta, generalment de petita superfície, per
fer la venda directa. Aquest fet fa que un sol agricultor conreï una gran varietat d'hortalisses, sense
especialitzar-se en cap tipologia.
Potencialitat agrícola
 La mecanització de l'agricultura i la seva baixa rendibilitat ha donat lloc a l'abandonament de molts
conreus. De la comparació de les superfícies conreades entre els anys 1956 i el 2009 s'observa que
en total s'han abandonat unes 2.500 Ha de conreus (reducció del 58%).
 A la Vall del Tenes en total hi ha 1.157 Ha que per les seves característiques orogràfiques i
urbanístiques es podrien tornar a conrear.
 Hi ha una elevada presència de conreus de regadiu, molts dels quals actualment no es reguen.
Aquesta possibilitat de reg augmenta molt la potencialitat d'implantar conreus amb un major valor
econòmic.
 La presència de molts agricultors joves, amb formació agrària i iniciativa, és un potencial que cal
aprofitar per a desenvolupar nous conreus i sistemes de gestió; en vàries finques ja s'han fet
estudis de viabilitat en aquest sentit.
 A la Vall del Tenes, en concret a Lliçà d'Amunt, en unes naus cedides per l'Ajuntament, s'hi ha
instal·lat el clúster de la cervesa. És una gran oportunitat per al sector primari per a conrear
espècies com l'ordi, civada o llúpol.
Principals problemàtiques detectades
 La proliferació d'explotacions d'horta que es dediquen a la venda directa pot comportar una
saturació del mercat, amb la conseqüent baixada de preus.
 Hi ha poc respecte de la població envers els conreus; aquests són trepitjats sovint per motos, quads
i gent que passeja.
 La proliferació d'espècies cinegètiques com el senglar, el conill o el tudor comporta enormes danys
en els conreus.
 Encara són freqüents robatoris de productes agrícoles i d'infraestructures.
 Apareixen queixes del veïns propers per males olors i sorolls.
 La normativa urbanística i sectorial sol ser molt estricte amb iniciatives diferents dins el sòl no
urbanitzable.
 Excessiva lentitud en els tràmits per a obtenir permisos d'obra, ampliació d'edificacions i llicències
de noves activitats, amb uns tràmits llargs, fet que fa que s'encareixi molt la tramitació dels
permisos i que molta gent desisteixi d'iniciar o ampliar activitats.
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 La disminució de l'activitat agrícola, però principalment l'aparició d'una maquinària cada cop més
especialitzada i complexa fa que hagin desaparegut els mecànics agrícoles, amb el que cada cop és
més difícil i costós adquirir i reparar la maquinària.
Actuacions de dinamització agrícola
Des de l'àmbit municipal i comarcal s'han realitzat nombroses campanyes i fires per a potenciar i donar a
conèixer l'activitat agrícola. Aquestes jornades tenen un gran èxit de participació i serveixen per a donar a
conèixer el caràcter agrari de la vall i intentar donar valor als productes locals. Aquestes iniciatives, no
obstant, han estat insuficients per a potenciar la recuperació d'antics conreus. Faria falta una ajuda més
directa de l'administració mitjançant ajuda tècnica, econòmica i de gestió.
L'elevat nombre de visitants de les fires, així com l'elevada participació en jornades com les de "Benvingut a
pagès", per exemple, demostren l'interès de la població per aquest sector, i és indicatiu del potencial
econòmic que poden tenir activitats agrícoles complementàries com són: l'elaboració de productes
artesanals, activitats educatives, agroturisme o restauració amb utilització de productes locals.
Comercialització
 Actualment cada explotació comercialitza de forma individualitzada la seva producció. A nivell
d'horta això comporta que cada agricultor ha de conrear una gran varietat d'hortalisses, el que
suposa una major complexitat en la gestió i una major dedicació.
 Els cereals es venen a l'engròs generalment a cooperatives o farineres. El destí principal és
l'empresa Pinsos Grau S.A o la Cooperativa de Les Franqueses. A la Vall del Tenes hi ha la
cooperativa Lliçanenca que té un format de botiga i de servei a petit horticultor d'autoconsum,
però menys dirigit a l'agricultor. Tot i que la majoria d'agricultors són socis de la cooperativa, no la
utilitzen. Per al cultiu de l'horta, sovint és necessari abastir-se de cooperatives del Maresme, més
especialitzades en aquests producte, ja que la Cooperativa de les Franqueses està especialitzada en
cereals i farratges.
 De les entrevistades realitzades es detecta que la carn produïda actualment es ven directament a
carnissers de la Vall del Tenes o de la comarca. La gran majoria de ramaders han indicat que tenen
tot el producte venut, i que si en tinguessin més també el podrien vendre. EL mateix passa amb la
producció d'ous per consum humà.
 Algunes explotacions ramaderes s'han traslladat a altres comunitats autònomes on la normativa és
més permissiva.
 En quant a l'horta cal diferenciar 3 tipologies de productors atenent a la forma de comercialització:
o Horta petita amb gran variabilitat de productes per a la venda directa a la pròpia explotació
o en forma de cistelles.
o Horta mitjana amb gran variabilitat de productes on es combina la venda directa a
l'explotació amb la venda a mercats i en alguns casos a restauradors.
o Horta de majors dimensions, amb tendència al monocultiu, en què la producció es ven a
grans centres comercials o distribuïdors, com per exemple Mercabarna o Mercavallès.
 Tot i que a la Vall i rodalies hi ha grans superfícies comercials que han apostat per la venda de
productes locals de proximitat, com són Bon Preu/Esclat i Caprabo, la venta a aquests centres és
quasi nul·la (només una explotació hi comercialitza). Aquest fet es deu principalment a que aquests
centres exigeixen una regularitat en el subministrament que difícilment un agricultor de forma
individualitzada pot garantir.

153

Estudi estratègic de dinamització agrícola

Vall del Tenes

 A fi de poder accedir a les grans superfícies comercials i altres clients finals com, és el gremi de
restauradors, és necessari que els agricultors s'associïn i disposar d'un centre de distribució, on els
agricultors puguin aportar els seus productes i des d'aquí distribuir-los. Des d'aquest centre s'ha de
fer una gestió global de les terres a fi d'assegurar un subministrament continuat i de qualitat dels
diferents productes comercialitzats.
 L'associacionisme productiu permetria als agricultors no haver de dedicar tant de temps a la
comercialització dels productes i a tràmits i poder dedicar-se més al cultiu. A part, permetria a
l'agricultor especialitzar-se en pocs cultius, amb el que s'aconseguiria un major rendiment i una
menor necessitat d'instal·lacions d'emmagatzematge i maquinària.
 Aquest centre de distribució també facilitaria l'accés de nous agricultors al mercat, sense necessitat
de fer inversions econòmiques tant fortes.
 L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt disposa d'unes naus a Can Malé, que en part ja ha cedit al clúster de
la cervesa, que s'ha mostrat disposar a cedir per a afavorir i dinamitzar el sector agrícola de la Vall.
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