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PRÒLEG

Tinc un clar convenciment que la destrucció de l’espai agrari a les nostres 
societats és una agressió al benestar del conjunt de la ciutadania i, contra el que 
podríem pensar, s’agreuja en les situacions de crisi econòmica. El sòl no urbanitza-
ble, especialment el periurbà, és susceptible de convertir-se amb el concurs de les 
administracions en un actiu que es pot oferir barat als fluxos de capital especialment 
en èpoques de crisi.

Aquest procés de despossessió es fa sovint bandejant els petits propietaris agra-
ris, als quals se’ls sotmet a processos d’expropiació forçosa sense cap més finalitat 
social que el benefici privat dels especuladors o els potencials inversors. El que ocorre 
actualment i el que s´ha produït durant les darreres dècades fa pensar i tot indica que 
la desprotecció legal del sòl agrari no és gratuïta sinó que és el resultat de la pressió 
exercida per aquests interessos sobre els poders públics legislatiu i executiu. Com va 
escriure en una ocasió el catedràtic de Dret Administratiu, Alejandro Nieto, i recull 
també en aquest treball Margarita Camos, “Si les coses estan així és perquè s’ha vol-
gut que estiguin així” i en definitiva: “Suposant que hi hagués remei no hi ha interès 
a posar-n’hi”.

Una protecció de l’espai agrari sòlida i efectiva, seria una barrera més que el 
capital especulatiu pretendria fer caure, i sembla que per estalviar-li la feina de mo-
ment no hem tingut uns governants amb la valentia suficient d’aixecar-la. Aquesta 
situació actual de desprotecció no respon a un model estratègic, tot i que quan parlem 
de neoliberalisme sembla que ens referim a un model coherent i global, la destrucció 
de l’espai agrari és oportunista, irresponsable i respon a interessos espuris del capital 
especulatiu. 

Aquí és on rau una part important del problema: avui els processos de des-
possessió impulsats pel capital especulatiu amb el suport per acció o omissió de les 
administracions públiques afecten les terres de conreu, així com els recursos naturals 



PercePcions de l’esPai agrari Periurbà

8 

(per la mercantilització que pateixen), els serveis públics (per la privatització que 
s´imposa) i també per la devaluació dels drets socials i laborals.

En definitiva, sembla que les crisis econòmiques, més enllà de ser una oportunitat 
per reconsiderar el fracàs del mateix model que les ha creat, s’estan convertint en l’ex-
cusa perfecta dels poders financers per enriquir-se adjudicant-se actius prèviament deva-
luats. La conseqüència d’aquests processos és la degradació de les condicions materials 
de vida de la població i dic materials, perquè les condicions ambientals i de proveïment 
alimentari de qualitat i proximitat també són condicions materials.

L’absència d’un planificació coherent que realment posi en relleu les funcions de 
l’espai agrari ha fet que aquest també hagi de competir en l’àmbit periurbà tant amb no-
ves infraestructures de transport com amb polígons industrials o amb activitats que són 
expulsades de la ciutat com el tractament de residus urbans o activitats que no són prou 
rendibles com per situar-se en sòls urbans. 

El resultat és que només en trenta anys a Catalunya hem perdut una quarta part del 
nostre espai agrari arran de la pressió urbanística i de les infraestructures, tal com vam 
abordar a l’anterior treball editat per Agroterritori, La Futura Llei d’Espais Agraris de 
Catalunya. Jornades de reflexió, participació i debat. El fet és que a la regió metropoli-
tana de Barcelona se n’ha perdut el 60% en cinquanta anys. De moment, no s’ha elabo-
rat un Pla territorial sectorial agrari que delimiti per a tot Catalunya “els sòls d’especial 
interès agrícola que cal protegir especialment”, malgrat el que preveu la Llei de política 
territorial de 1983 i el Pla territorial general de 1995. Aquesta manca de regulació fa que 
la consideració dels espais agraris en els instruments de planificació depengui més de les 
sensibilitats locals que d’una política comuna que tingui per objectiu la seva protecció 
i gestió, i que generalment, es converteixin en reservoris per a l’expansió urbanística o 
industrial i la instal·lació d’infraestructures.

Els autors que han col·laborat en aquest segon treball publicat per la Fundació 
Agroterritori ens deixen molt clar des de les seves disciplines i perspectives que un 
càlcul racional, planificat i responsable no pot deixar un bé tan valuós per al conjunt de 
la societat com són els nostres espais agraris a mercè d’un assalt flagrant com l’actual.  
Aquest treball té com a objectiu rearmar-nos d’arguments per defensar l’espai agrari 
com a base de la seguretat i qualitat alimentària, reserva de sòl fèrtil, com a font de 
treball, per les seves funcions ambientals, pels seus valors agropaisatgístics i per la seva 
compatibilitat amb determinades infraestructures com els aeroports. 

Aquest volum recull l’anàlisi dels espais agraris des de diverses perspectives. Des 
de l’àmbit del dret, Margarita Camos recorda que el dret urbanístic espanyol sempre ha 
prioritzat els altres usos del sòl sobre l’agrari, un fet que es va accentuar a partir de la 
meitat del segle XX, a més a més de fer palès que la legislació urbanística espanyola i 
catalana han fet una regulació molt insuficient del sòl no urbanitzable i que els instruments 
de planejament, molts a les mans de les administracions locals, podrien haver exercit un 
paper més decisiu en la protecció de l’espai agrari periurbà del que en general han exercit. 
L’arquitecte Joaquín Sabaté adverteix que als plans urbanístics més rellevants del segle XX 
la qüestió dels espais agraris ha estat un tema ineludible en casos com els d’Amsterdam, 
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Milà, París o la mateixa Barcelona. L’economista Lourdes Viladomiu recull els principals 
elements de les diferents reformes de la PAC i proposa discutir sobre els tipus d’interven-
cions per a aquests espais agraris periurbans. Per això, proposa el reconeixement de cadas-
cuna de les funcions de l’activitat agrària així com la incorporació d’aquests espais agraris 
periurbans en el marc de la política agrària del futur. Des de la biogeografia, Josep Vila, 
remarca el paper inqüestionable dels espais agraris en la conservació del patrimoni natural 
mentre repassa el poc reconeixement del conjunt de les activitats agràries que conformen 
els mosaics paisatgístics heretats. Planteja la necessitat d’una profunda reconversió del 
sector aprofitant les sinergies entre l’activitat agrària i la biodiversitat. L’ambientòleg i 
urbanista Alberto Matarán fa un argumentari interessant contra la degradació dels espais 
agraris periurbans i destaca, entre altres, la capacitat de creació de llocs de treball aliens 
a les vicissituds dels fluxos de capital, la qualitat de vida o la sobirania alimentària. Neus 
Monllor, des de l’àmbit de les ciències ambientals, destaca la incorporació de nous perfils 
professionals i de joves sense origen agrari al sector i defensa que l’entramat agrourbà 
dels espais periurbans és el context idoni en el qual es despleguen aquestes experiències. 
El geògraf Pere Suau-Sánchez planteja l’aliança entre aeroports i espais agraris periur-
bans, ja que l’ús del sòl agrari i el seu manteniment també facilita les rutes d’aproximació 
i enlairament dels avions. Andreu Peix, des de la sociologia, exposa com a la Catalunya 
ciutat el camp també s’urbanitza i s’amplien els espais agraris considerats periurbans que 
requereixen el reconeixement per la funció específica que fan en l’equilibri social i terri-
torial, estalvi energètic, absorció de CO

2
 i proveïment alimentari de proximitat a la ciutat. 

Ignasi Aldomà explica que el futur de l’horta, analitzant el cas de Lleida, es juga 
en l’ordenació de la transició camp-ciutat que avui és marcadament conflictiva per les 
tensions entre expansió urbana i crisi de l’agricultura periurbana. La geògrafa Sandra 
Ricart s’endinsa en la gestió territorial dels espais agraris periurbans des de la com-
petència d’usos, recursos i actors que aquests suporten. Així, el factor de proximitat 
confronta interessos i prioritats diverses, com en el cas de l’aigua, i exerceix un paper 
fonamental per tal d’establir sinergies i acotar solucions factibles a problemàtiques reals. 
Maria Rovira, pagesa i sindicalista agrària, ens recorda que les poblacions dels espais 
agraris periurbans també veuen com les administracions els consideren com a espais 
buits o pendents d’urbanitzar i una perspectiva que defensi un paisatge de qualitat no pot 
obviar que per evitar la seva degradació cal protegir-los especialment per la seva funció 
estratègica de produir aliments de proximitat. Marc Xifra, pagès d’un espai agrari pe-
riurbà, fa una reflexió a peu de la seva explotació lletera ubicada en plena periurbanitat. 
Mira enrere i parla d’avenços tecnològics i de treball col·lectiu, mira endavant i remarca 
el fet de mancomunar serveis i d´assumir responsabilitats ambientals. Mentre sospesa 
pros i contres d’aquest entorn extremadament dinàmic, cada dia menys rural però clara-
ment estratègic, reclama a la societat que respecti i garanteixi el manteniment d’una ac-
tivitat que procura un aliment proper i de qualitat. Finalment, Josep Montasell, tancant el 
primer bloc del llibre, exposa, des la seva perspectiva com a director del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, que cal una actitud de preservació dels espais agraris periurbans basada 
en l’activitat de la pagesia professional a dedicació plena, el territori i el producte de pro-
ximitat i qualitat, per tal d’evitar el que anomena la conservació museïtzant del territori.  
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La segona part d’aquesta publicació intitulada “Els estudis” recull, per demarcaci-
ons territorials, diferents treballs elaborats per professionals procedents d’àmbits diver-
sos (geografia, biologia i periodisme). Hi predominen les anàlisis sobre el planejament 
territorial. Dels nou estudis, cinc fan una reflexió sobre l’ordenació del territori a Ca-
talunya: Montserrat Lligadas amb “Pla Territorial Parcial de les comarques gironines”; 
Anna Roca i Carme Rosset, “El Planejament de la demarcació de Girona i la (des)pro-
tecció dels sòls agraris”; Anna Roca, “Repercussions del planejament a l’espai agrari. El 
cas del Pla de l’Estany”; David Pavón, “El Maresme i el manteniment de l’espai agrícola 
discontinu litoral. Incidència del PDUSC” i Cristina Tous i Francesca Abelló amb “El 
planejament territorial des de la perspectiva agrària. El cas del municipi de Riudoms”. 
Aquests deixen constància de la manca de criteris i de mètode a l´hora d´acotar i dotar de 
contingut el futur dels espais agraris de Catalunya. Eva Morera i David Vivet presenten 
“Les Zones d’Interès Agrari a la Demarcació de Barcelona”, que és el resultat de la seva 
col·laboració en el projecte Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliu-
res de la Diputació de Barcelona, i amb el qual s’aproximen a definir indicadors per tal 
de determinar l’estat de conservació dels espais agraris. Cristina Tous presenta l’estudi 
de l’únic perirubà lleter català “Limitacions territorials pel sector lleter a l’espai periur-
bà al sud de Girona” que il·lustra una de les problemàtiques centrals d’aquesta l’obra: 
la manca de base territorial per desenvolupar amb eficàcia l’activitat agrària i proposa 
una bateria d’estratègies per minimitzar els seus impactes, tot apropant el sector lleter 
a criteris de cohesió social i de responsabilitat mediambiental. Anna Zazo analitza la 
figura del Parc Agrari del Baix Llobregat des de diferents perspectives socioterritorials i 
enalteix la seva funció de cohesió i de preservació de l’espai agrari periurbà. Finalment 
tanca aquest segon bloc Joan Cal que ens proposa una reflexió i, al mateix temps, fa un 
crit d’alerta sobre la situació de perill de l´horta de Lleida i demana a les institucions que 
garanteixin la seva supervivència.   

El tercer bloc presenta els referents de l’agricultura periurbana, la “Carta de l’Agri-
cultura Periurbana. Per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels 
espais agraris periurbans” presentada a Castelldefels al setembre del 2010 i promoguda 
pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial; i 
el “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La agricultura periurbana” 
de setembre del 2004.

És evident que cal una Llei d’Espais Agraris a Catalunya que desenvolupi un marc 
legislatiu propi que actuï de revulsiu i que proporcioni una base estable al sector agrari, 
que li convé molt. D’aquesta manera es podrà garantir equilibri al país i seguretat ali-
mentària. 

Joan caball subirana  
Vicepresident de la Fundació Agroterritori
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INTRODUCCIó

De la percepció a la praxi, a través de la curiositat

És d’agrair que, per les funcions econòmica, ambiental, social, territorial i pai-
satgística que genera, hi hagi pagesia a l’entorn de les aglomeracions urbanes que 
gestioni els espais agraris que denominem periurbans.

Tot i així, hem de lamentar que es tracti d’espais que no existeixen per a bona 
part de la societat civil ni política. Són espais que alguns autors denominen “espais 
transparents” perquè hi són i no se´ls demostra cap mena d´interès. A la vegada, però, 
aquests espais són uns grans receptors dels creixements urbans, industrials i logístics, 
de les infraestructures viàries i de serveis, d’activitats desalentadores, desestabilitza-
dores i fragmentadores de la unitat territorial d’aquests espais, de les xarxes de camins 
i de reg, de la parcel·lació i de la base productiva de les explotacions agràries, entre 
d’altres.

L’espai agrari periurbà és un espai productiu, considerat moltes vegades com 
un espai obert, buit, no urbanitzat, “el que no és ciutat”. El sòl agrícola està en una 
situació de perill permanent d’abandonament com a resultat d’haver sucumbit a les 
pressions especulatives en l’àmbit econòmic, urbanístic i, fins i tot, paisatgístic.

Aquest llibre intenta donar contingut a la lluita contra la invisibilitat a què mol-
tes vegades s’enfronten els espais agraris pel fet de ser considerats “transparents”. 
Però també vol incidir en contra de la voluntat intencionada de donar-los una deter-
minada visibilitat, de la qual se´n ressalten certs aspectes, amb l’objectiu no de cercar 
solucions ni d’aportar propostes d’actuació, sinó de propiciar el rebuig a la continuïtat 
d’aquests.

En l’àmbit dels espais agraris, de temptacions per afavorir aquesta actitud de rebuig 
n’hi ha moltes. D’una banda, l’atur creixent i la necessitat de crear llocs de treball pot 
desencadenar que, en aquests espais, s’hi deixi fer qualsevol cosa que no té res a veure 
amb l’activitat agrària. D’altra banda, la globalització ha provocat que la societat tingui 
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la possibilitat de menjar barat en un moment de crisi. També el pessimisme endèmic del 
sector agrari i la manca de relleu generacional afavoreixen aquesta tendència i aboquen 
a l’abandonament dels camps. Però no podem obviar, tampoc, la pressió que genera la 
demanda de serveis de la societat urbana, que cerca dosis de ruralisme amb espais per 
passejar, per córrer, per anar a cavall o en bicicleta, o per cultivar un hortet. Cal desconfiar 
d’aquests arguments de manual que justifiquen que es dediqui sòl agrari productiu a usos 
que no li són propis, i és necessari que ens fem, una vegada més, dues preguntes: què hi 
guanya qui proposa aquestes actuacions? I, si es perden aquestes terres de conreu, què hi 
perd la societat, i la natura?

Respecte als espais agraris periurbans, es poden adoptar dues postures: ser absents i 
no relacionar-s’hi, o percebre’ls com a espais vius i actius que desperten curiositat.

I és justament això el que vol aportar aquesta publicació: elements que despertin 
la curiositat envers els espais agraris periurbans. Per fer-ho, se serveix de la concurrència 
de diversos autors, que des de la pròpia vivència professional ens aporten una visió de 
l’entorn agrari periurbà. Aquestes visions pretenen incidir en la percepció que tots tenim 
d’aquest espai i brindar-nos elements que ens serveixin per configurar una representació 
d’aquesta realitat agrària periurbana. Uns elements que ens serveixin per a la reflexió.

La percepció d’un territori ha de ser entesa com el resultat d’una situació historico-
social, en la mesura que té una ubicació espacial i temporal concreta. Per tant, depèn de 
circumstàncies i d’experiències canviants que, a partir d’estructures perceptuals prèvies, 
es modifiquin i s’hi adeqüin. És a dir, que la visió del territori és fruit del mateix bagatge 
individual, però aquesta percepció inicial es va modulant segons les noves circumstàncies 
i experiències concretes que vivim.

El conjunt de percepcions que inclou la publicació és una part (evidentment no tota) 
del feix d´elements que poden ajudar a entendre, valorar i fins i tot gestionar un espai agra-
ri periurbà, i a acotar possibles −i diferents− interpretacions, experiències i vivències que 
es poden evocar quan se sent parlar d’aquests espais. Per bé que en bona part es tracta d’un 
concepte abstracte −ja que presenta una dificultat de definició conceptual i territorial−, 
per poc que s’hi treballi, la mateixa percepció personal sap si un espai és o no periurbà. 
Al capdavall, traçar la ratlla en un plànol sempre acaba responent a una decisió política, 
encara que posteriorment es vesteixi amb criteris tècnics. 

Els elements que els autors aporten per a la reflexió personal s’han agrupat en 
tres apartats. El primer recull les percepcions individuals elaborades des d’un àmbit 
específic (jurídic, urbanístic, econòmic, patrimonial, agrari, etc.). En el segon s’hi 
encabeixen els estudis centrats en un espai agrari concret. Finalment, el tercer apartat 
inclou els referents basats en dos documents importants com són el dictamen del Co-
mitè Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre L’agricultura periurbana i la Carta de 
l’agricultura periurbana.

Si la percepció és el primer procés cognoscitiu per formar una representació de la 
realitat a través d’un procés de captació d’informació de l’entorn, el que des d’aquesta pu-
blicació s’intenta oferir és matèria primera a partir de la qual reflexionar i crear una opinió 
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que sigui capaç de generar l’acció necessària per desenvolupar la praxi imprescindible per 
preservar, ordenar, gestionar i desenvolupar un espai agrari periurbà. 

Si he començat aquesta presentació del llibre amb un agraïment a la pagesia, és just 
acabar-la amb un agraïment a totes les persones que han acceptat la invitació d’aportar la 
seva “percepció” i fer-la pública mitjançant aquesta publicació. A tots, pagesia i autors dels 
diferents articles, moltes gràcies.

JoseP Montasell dorda 
Director del Parc Agrari del Baix Llobregat 





LES PERCEPCIONS
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AGRICULTURA PERIURBANA: PERCEPCIó DES DEL DRET

 
Margarita caMos raMió 

Advocada. Universitat de Barcelona.

introducció. l’agricultura Periurbana coM a teMa de dret urbanístic

L’especificitat de l’agricultura periurbana s’associa, sobretot, a les mateixes es-
pecificitats de l’espai en què es desenvolupa, un espai proper a les ciutats caracteritzat 
per l’existència de pressions urbanístiques a gran escala sobre el territori i de conflicte 
entre els diferents usos del sòl1. Per això, no sorprèn que la consulta a les bases de 
dades bibliogràfiques reveli que els pocs (poquíssims) treballs que tracten el tema des 
d’una perspectiva jurídica no se situïn en l’àmbit del dret agrari sinó en l’àmbit del 
dret urbanístic.

Si alguna cosa ha definit tradicionalment la relació urbanisme/agricultura pe-
riurbana ha estat, en general, l’oblit més absolut2 i, de vegades, una oberta hostilitat, 
com tindrem ocasió de veure en las línies que segueixen. Conseqüència d’això és que 
avui hàgim de lamentar que bona part de les millors terres de conreu de Catalunya es 
trobin sota les illes de cases i els polígons industrials (Sargatal, 2008:265). I l’agricul-
tura que ha aconseguit resistir el mobbing urbanístic en els espais periurbans, ho ha 
hagut de fer (i ho ha de fer) envoltada de tot tipus de problemes: escassa flexibilitat del 
mercat i elevat preu de la terra, que impedeix als pagesos disposar del sòl necessari per 
a la viabilitat de les explotacions3; abundància de finques sense conrear, que perjudi-
quen a diferents nivells, inclòs el fitosanitari, les finques veïnes; ocupació il·legal del 
sòl per a instal·lacions i activitats de tota mena (ferrovelleries, hípiques, magatzems, 

1 Podeu veure diverses propostes de definició de l’espai periurbà i l’agricultura periurbana en el Dictamen del Consell 
Econòmic i Social Europeu de 17 de juliol de 2003; també a Montasell, J. i Roda, R. (2003).

2 Com advertia Mauri (1987), la política urbanística oblida els processos productius que es desenvolupen sobre el terri-
tori, igual que la política agrària s’ha oblidat d’aquest.

3 Segons Montasell (2009:172) al Baix Llobregat es paguen fins a 60.000 i 650.000 €/hectàrea.
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pseudohortets, barraques, etc.) amb un seguit de problemes associats, amb vista a la 
seguretat i a la cura de l’entorn... A tot això, s´hi afegeix el que Nieto (1990) anomena 
“agressions legals”, constituïdes pel fet que la llei i el planejament urbanístic, lluny 
de protegir l’agricultura periurbana, adopten un paper bel·ligerant que se suma a les 
agressions descrites o les potencia.

La priorització dels usos extraagraris en la presa de decisions sobre l’ocupació 
del sòl ha estat una constant en el dret urbanístic espanyol, que es va accentuar, so-
bretot, a partir de mitjan segle XX, però que té arrels llunyanes. Pierre Vilar (1975: 
71 i ss) explica que a final del segle XVIII, les construccions s’havien estès ja pel 
territori entre les muralles de Barcelona i els termes dels municipis limítrofs. L’his-
toriador fa notar, agudament, que tot i que documents oficials de l’època parlen de 
cases de conreu i de cases de recreació, “hi ha d’haver-hi també el clàssic formigueig 
de les zones suburbanes pobres: un dels nous barris s’anomena ´Les Barraquetes´”. 
Sigui com sigui, el citat autor parla de la ràpida creació d’un espai, que ell mateix 
denomina “semiurbà”, que absorbeix, fora muralles i entre el Llobregat i el Besòs, la 
demanda de territori generada pel fort creixement demogràfic experimentat al llarg 
del segle XVIII. Fenòmens similars es varen generalitzar en altres ciutats i viles, i 
varen culminar, ja entrada la segona meitat del XIX, amb l’enderrocament de les mu-
ralles per donar resposta (entre altres) a les necessitats de la revolució industrial, que 
requeria espai per ubicar-hi les noves concentracions de població i per atendre el des-
envolupament econòmic. D’acord amb aquestes necessitats, l’objectiu primordial de 
les lleis considerades immediates predecessores de les d’urbanisme era el denominat 
ensanche de las poblaciones4, que afavoria al màxim l’edificació pels particulars del 
territori envoltant de les ciutats.

L’edificació era concebuda en aquells moments com una facultat inherent al dret 
de propietat, que, en la concepció romana recollida en el Codi civil espanyol de 1889, 
era el dret d’usar i abusar de les coses sense més límits que els establerts a la llei. En 
aquest context, que es va perllongar fins avançada la primera meitat del segle XX, 
la possibilitat de construir en sòl agrícola tenia molt pocs límits legals, més enllà de 
les ordenances de cada municipi, que, si existien, es limitaven a regulacions puntuals 
(alçada dels edificis, alineació, salubritat, i altres de similars). Era el marc legal idoni 
perquè es produís una ocupació desordenada del sòl, cosa que afectava especialment  
els espais periurbans i l’agricultura que s’hi desenvolupava, segons es dedueix de 
l’exposició de motius de la primera llei d’urbanisme (la de 1956, a la qual ens refe-
rirem), que destaca un dels problemes associats a la legislació vigent: La irradiación 
desmesurada del perímetro de extensión de las ciudades, en las que al construirse 
arbitrariamente se crean superficies de urbanización desproporcionada e inasequible 
para los limitados recursos disponibles para su financiación, i a això s´hi suma: La 

4 Tot i que hi ha precedents en les dècades immediatament anteriors, la primera llei que porta el nom específic 
d´“ensanche de poblaciones” és de 22 de desembre de 1876. Es va complementar amb la Ley de expropiación forzosa 
de 1879. Amb diverses modificacions i normes complementàries, sovint de caràcter local; aquest va ser el dret urbanís-
tic espanyol fins als anys cinquanta del segle XX.
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especulación del suelo que malogra toda ordenación urbana, sustrae prematuramente 
terrenos a la agricultura ...

aPunt històric sobre el dret urbanístic i el seu PaPer en la (des) 
ordenació del sòl agrari, en esPecial el sòl Periurbà

Amb el propòsit, explicitat en l’exposició de motius, de superar els defectes de 
la legislació anterior, la Llei del sòl (LS56), de 12 de maig de 1956, va afirmar l’ur-
banisme com a funció pública estatal, introduint un nou estatut jurídic de la propietat 
del sòl, d’acord amb el qual aquesta passa a ser un dret de contingut limitat a allò que 
estableix la llei i els plans d’urbanisme; en conseqüència, el dret a edificar és, a partir 
de 1956, una atribució expressa del pla. 

El planejament es fa, bàsicament, a través dels plans territorials, entre els quals 
el protagonisme correspon al plans municipals, que tenen atribuïda per la llei la tasca 
fonamental de classificar tot el sòl del municipi. La classificació s’ha de fer en alguna 
de les tres categories previstes: urbà, urbanitzable i rústic; aquest darrer es concep 
amb caràcter residual, de manera que el sòl rústic està “integrat per la resta del terme 
municipal”, una vegada delimitat l’urbà i l’urbanitzable (art. 69 LS56). Juntament 
amb els plans territorials, la llei preveu la possibilitat de redactar plans especials: De 
protección de huertas y cultivos mediante restricciones de uso apropiadas para impe-
dir su desaparición o alteración (art. 17), facultat que, en general, s’atribueix també 
al planificador municipal.

El planejament, que era l’aspecte vertebrador de la llei del 1956, va ser també 
una de les causes principals del seu fracàs, ja que 20 anys desprès de la seva promul-
gació, només uns 600 municipis a Espanya comptaven amb pla d’ordenació urbana. 
L’absència de planejament va possibilitar la continuïtat de la caòtica situació anteri-
or en matèria d’ocupació del sòl en molts municipis. A més, la LS56 atribuïa amb 
caràcter general aprofitament urbanístic al sòl rústic (1 m³. per cada 5 m²); això va 
permetre, de forma generalitzada i a l’empara de la llei edificacions de tot tipus en 
sòl agrari5, fet que, per la major pressió urbanística que pateixen, havia d’afectar en 
especial els àmbits periurbans que, com diu Montasell (2009:123), són l’exemple més 
viu del conflicte que genera l’intent d’apropiació del territori. 

La primera reforma significativa de la LS56 es va produir amb la Llei 19/1975, 
integrada després en el Real Decreto 1346/1976, text refós de la Llei del sòl (LS76). 
Un dels canvis més importants en el règim del sòl rústic (a banda del nom que va 
passar a ser el de “sòl no urbanitzable”) és que aquesta classe de sòl deixà de tenir 
l’aprofitament mínim que li reconeixia la LS56; en canvi, es va instaurar un règim, 

5 Una altra circumstància amb conseqüències molt negatives, va ser que en la vigència de la LS56, es varen posar en 
marxa els denominats Planes de desarrollo económico y social (1964-1967 i 1969-1975), els objectius dels quals teni-
en una gran incidència territorial, sobretot en les ciutats on s’establiren els polos de desarrollo. A més, els plans varen 
anar acompanyats de diverses lleis que permetien la urbanització fora de i fins i tot contra el planejament urbanístic.
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que s’ha mantingut fins a avui, que hi permet construccions vinculades a usos agraris 
i activitats d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, un concepte, 
aquest darrer, que és jurídicament indeterminat i que ha estat interpretat de forma molt 
generosa pels operadors jurídics6. 

A partir de 1990, amb l’aprovació del Decret legislatiu 1/990, text refós de les 
normes urbanístiques vigents a Catalunya (TRNUC90), la legislació estatal no ha es-
tat directament aplicable aquí. En conseqüència, hi han tingut escassa o nul·la trans-
cendència les successives lleis urbanístiques estatals, que, per altra banda, i amb el 
parèntesi (molt negatiu pel que fa al tema que tractem) que va representar la Llei 
6/1998 del suelo y valoraciones7, varen mantenir, bàsicament, la situació anterior. 
En síntesi: caràcter residual del sòl no urbanitzable, absència de protecció derivada 
directament de la llei, possible autorització d’activitats i construccions vinculades a 
usos agraris i altres que s’hagin d’ubicar en aquest tipus de sòl, i facultat, atribuïda 
al planificador, de redactar plans especials de protecció; cap referència al sòl agrari 
periurbà o a l’agricultura periurbana, cap norma que contempli les seves especificitats 
i la seva precarietat. Aquests han estat els fils conductors de les successives lleis esta-
tals pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable, sigui o no periurbà. La primera 
legislació catalana, refosa com s’ha dit en el TRNUC90, seguia la mateixa línia, ja que 
incorporava la LS76 estatal, que al seu torn recollia una part substancial de la LS56; 
d’aquesta manera, el gruix de la legislació estatal inicial ha estat vigent a Catalunya 
fins a la promulgació de la Llei 2/2002 d’Urbanisme.

El resultat de tot això és que el sòl no urbanitzable, sobretot el situat en àrees de 
forta pressió urbanística, s’ha anat convertint al llarg dels anys en abocador d’activi-
tats i usos de tota mena, sobretot d’aquells que no són desitjats en les àrees urbanes 
(Argulloll, 2009). En canvi, la redacció de plans especials per protegir els valors agrí-
coles dels terrenys, que hagués pogut ésser un fre i una contrapartida a la voràgine 
constructiva, s’ha quedat en mera possibilitat, de la qual l’administració n´ha fet un ús 
escàs o nul en la seva activitat planificadora.

la legislació catalana actual i la nova llei estatal del sòl

El sòl agrari periurbà a la Llei d’urbanisme de Catalunya

La legislació d’urbanisme catalana vigent està encapçalada pel Decret legislatiu 
1/2005, text refós de la Llei d’urbanisme (d´ara endavant LLUC), que estableix algu-

6 L’eliminació de l’aprofitament mínim va ser un tema discutit: per a alguns era celebrat com l’eliminació de la confi-
guració d’un dret, tot i que incipient, per edificar en sòl rústic, mentre que d´altres pensaven que en eliminar el mínin 
s’eliminava també el màxim aprofitament, de manera que s’obria la porta als plans per poder establir aprofitaments més 
alts. Els esdeveniments sembla que han donat la raó a aquests darrers.

7 La (LS98) en lloc d’atribuir caràcter residual al sòl no urbanitzable, el va atribuir al sòl urbanitzable, transmutant així 
el criteri tradicional instaurat per la LS56, cosa que, en els llocs on era aplicable la llei estatal, lluny de millorar la 
situació, la va extremar fins a uns nivells que varen merèixer el qualificatiu d’urbanisme salvatge. A part d´això, va 
seguir el criteri tradicional de desprotecció del sòl agrari.
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nes (poques) directrius i orientacions tendents a la protecció del sòl agrari en general 
i de sòl agrari periurbà en particular. 

Concretament, l’article 9 de la LLUC estableix que “el planejament urbanístic 
ha de preservar (...) el sòl d’alt valor agrícola”, disposició que s’inscriu en la idea del 
desenvolupament urbanístic sostenible que ha de presidir l’exercici de competències 
urbanístiques d’acord amb l’art. 3 de la llei. No obstant això, l’article 32, en definir el 
sòl no urbanitzable, només té en compte el valor agrícola dels terrenys si, en atenció 
a aquest valor, el sòl és objecte de protecció per la legislació sectorial; si no ho és, 
correspon al pla general decidir sobre la necessitat o no de classificar el sòl com a no 
urbanitzable, tenint en compte alguns criteris que indica la mateixa llei. Per altra ban-
da, l’article 67 de la LLUC recull la possibilitat tradicional de redactar plans especials 
per a la protecció i millora dels espais agrícoles. I l’apartat 2 d’aquest article fa una 
referència expressa als espais agrícoles periurbans, en establir que els plans especials 
que tinguin per finalitat “la protecció (...) d’espais rurals o periurbans, poden imposar 
restriccions d’ús dels terrenys per impedir la seva desaparició o alteració”. Aquestes 
són les disposicions més destacables de la LLUC pel que fa a la protecció dels espais 
periurbans no urbanitzables i, de retruc, per a l’agricultura periurbana.

El problema és que la llei es limita a definir el sòl no urbanitzable i a establir-ne 
les directrius i orientacions esmentades. No defineix, perquè no és aquesta la funció 
d’una llei urbanística, quin és el “sòl agrari d’alt valor agrícola” ni quin és “l’espai 
periurbà” que s’ha de preservar, ni el que ha de ser objecte d’un pla especial. Aques-
tes són funcions pròpies dels instruments de planejament, urbanístic i/o territorial i a 
aquests es remet la LLUC. Però, com és sabut, a hores d’ara, les iniciatives en aquest 
sentit brillen per la seva absència, malgrat les antigues i intenses reivindicacions en 
aquest sentit, sobretot pel que fa a la necessitat d’una llei d’espais d’interès agrari8. 

Les normes de disciplina urbanística i la protecció del sòl agrari periurbà

La LLUC conté, també, un capítol important sobre les mesures de disciplina 
urbanística, entre les quals destaca el plus de protecció de la legalitat que deriva de 
l’article 202, segons el qual “les actuacions il·legals en sòl no urbanitzable d’especial 
protecció són nul·les de ple dret”. Això significa que aquestes infraccions en sòl no urba-
nitzable protegit no prescriuen i, en conseqüència, l’administració les pot sancionar i pot 
ordenar el restabliment de la legalitat urbanística sense límit de temps; un argument 
per insistir en la necessitat d’establir un règim d’especial protecció per a determinats 
espais agraris, sobretot els periurbans, on els problemes d’indisciplina urbanística són 
especialment greus, tal com hem dit.

Fins i tot en absència de protecció especial de l’espai, la LLUC conté una important 
bateria de mesures d’intervenció que, aplicades degudament, podrien ser una eina d’inter-
venció administrativa potent per afrontar moltes de les situacions d’indisciplina urbanísti-

8 Veure, sobre aquest tema, les intervencions de diversos especialistes en el el llibre del Seminari sobre la futura llei 
d’espais agraris de Catalunya, a Callau, S i altres, (2009).
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ca que afecten els espais periurbans no urbanitzables i l’agricultura que s’hi desenvolupa9. 
Però també en aquest punt hem de lamentar l’escàs rigor en què se sol aplicar la normativa.

La nova Llei estatal del sòl. Adaptació de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya

La llei catalana ha estat modificada recentement per adaptar-la a la llei estatal 
8/2007, norma, aquesta darrera, integrada en el Decret legislatiu 2/2008 de 20 de juny, 
text refós de la Llei del sòl (LS98). La llei estatal s’ha dictat sobre la base del mapa 
competencial que es desprèn de les darreres sentències del TC, i, com es destaca en 
l´exposició de motius, no és una llei urbanística (perquè aquesta és una competència 
que correspon a les comunitats autònomes), sinó una llei sobre el règim del sòl i la 
igualtat de tots els ciutadans en l’exercici dels drets i deures que s´hi associen. La llei 
abandona la tradicional identificació d’aquests drets i deures amb els de propietat, i 
parteix de la base que els drets constitucionals relacionats amb l’ús del sòl van més 
enllà i impliquen molts altres drets, com el de participació ciutadana, el dret al medi 
ambient, el dret a l’habitatge, i altres, a part del de propietat. En tot cas, el conjunt de 
drets i deures s’estableix en relació amb les dues situacions bàsiques en què, segons la 
LS08, es pot trobar el sòl: rural i urbanitzat. 

Resta per veure la repercussió que tindrà la nova legislació estatal, que per algun 
autor no passa de ser una ley mas (Muela. 2007:20 i ss), mentre que per a altres és: 
una ley más para poner orden a un urbanismo desordenado (CIC: publicación men-
sual sobre arquitectura y construcción. 2007). De moment, l’adaptació de la LLUC a 
la nova legislació estatal s’ha fet per mitjà del Decret Llei 1/2007 que afecta alguns 
punts concrets de la legislació catalana, ja que altres aspectes de la llei estatal estaven 
ja incorporats a la LLUC. Pel que aquí interessa, cal destacar en primer lloc l’article 
1 del Decret Llei català, segons el qual els terrenys que, a l’empara de la llei o del 
planejament urbanístic, tenen la consideració de sòl no urbanitzable, passen a estar en 
situació bàsica de sòl rural a efectes de l’aplicació de la Llei del sòl estatal. Per tant, 
tot el sòl periurbà classificat com a no urbanitzable està en aquesta situació, i se´n 
desprenen algunes conseqüències importants:

La primera és que el sòl no urbanitzable periurbà, com a sòl rural, està subjecte al 
règim de valoracions establert als articles 23 i concordants LS08, que pretén, segons l’ex-
posició de motius de la Llei, assegurar l’objectivitat de la valoració i l’eliminació d’ele-
ments especulatius. L’objectiu és determinar el valor real de les finques, sense expectatives 
urbanístiques ni plusvàlues derivades de l’acció urbanística dels poders públics; es parteix, 
per tant, de la situació real de la finca i no del seu futur i hipotètic destí urbanístic10.

Una segona conseqüència és que els propietaris d’aquest sòl resten subjectes al 
catàleg de deures establerts a l’article 13 LS08, entre els quals destaca el fet d’haver 

9 Veure el capítol III, artícles 201 i següents de la LLUC

10 Sobre aquest tema es pot veure Parejo Alfonso y Roger Fernández (2009: 342 i s.)
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d’utilitzar els terrenys segons la seva naturalesa i, dins dels límits establerts a les lleis 
i l’ordenació territorial i urbanística, dedicar-los a “l’ús agrícola, ramader, forestal, 
cinegètic o qualsevol altre de vinculat a la utilització racional dels recursos naturals”. 
És, doncs, un deure del propietari la destinació del sòl rural (recordem que ho és l’ur-
banitzable periurbà) a algun d’aquests usos. 

Una darrera conseqüència que interessa destacar és que, d’acord amb l’article 
10 LS08, la transformació de sòl rural en urbanitzat no és una facultat merament 
discrecional de l’administració, sinó que només es pot transformar el sòl respecte del 
qual se’n justifiqui la necessitat. La resta de sòl rural ha de ser preservat de la urbanit-
zació, com diu textualment la llei11.

reflexions finals 

La legislació urbanística (l’espanyola primer i la catalana després) ha fet tradicional-
ment una regulació molt insuficient del sòl no urbanitzable, tant en general com en l´àmbit 
periurbà, cosa que sovint (i no sense raó) es relaciona amb molts dels problemes que pa-
teix l’agricultura periurbana. Ara bé, la llei no esgota tot el contingut del dret urbanístic, 
el “corpus” del qual està compost per la llei i pels plans i instruments de planejament 
(Argullol, 2006); aquests haurien pogut exercir un paper fonamental en la protecció del sòl 
agrari més amenaçat, com és el cas del sòl agrari periurbà, que es podia haver ordenat i 
protegit per mitjà dels plans generals municipals i, sobretot, dels plans especials previstos 
a aquests efectes; però en general no s’ha fet així, salvant destacades excepcions que s’han 
dut a terme molt tard, quan bona part del desastre ja s’havia consumat12, tot i que, en aquest 
cas, la protecció correspon a instàncies tan properes com les administracions locals. Els 
ajuntaments també tenen competència en matèria de disciplina urbanística que, amb o 
sense pla especial de protecció, els faculta per intervenir en els supòsits de construccions 
i activitats il·legals; però també aquí hem de lamentar una actuació administrativa en ge-
neral poc rigorosa en el compliment de la norma i molt tolerant amb la infracció, com ho 
demostra el fet que la indisciplina urbanística és avui un dels problemes més destacats que 
pateixen els espais agraris periubans. Tot plegat corrobora l’opinió de Nieto (1990) quan 
diu: Si la cosas estan así es porqué se ha querido que estén así, i, després d’una anàlisi 
dels interessos en joc i del paper de l’administració, conclou: En definitiva, suponiendo 
que hubiera remedio, no hay interès en ponerlo. 

És possible que la legislació vigent (en una situació de crisi que, a Espanya, 
es relaciona especialment amb l’esgotament d’un determinat model d’urbanisme i 

11 Cal afegir que, entre els drets derivats de la propietat del sòl rural, hi ha el de realitzar-hi actes i usos específics que 
siguin d’interès públic o social per la seva contribució a l’ordenació i el desenvolupament rurals o perquè s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural, com ha estat tradicional a la legislació urbanística.

12 A les darreries del segle XX i principi del XXI, s’ha produït un seguit d’actuacions administratives tendents a dotar 
determinades àrees peiurbans d’instruments urbanístics de gestió amb vista a la seva protecció i preservació i desenvo-
lupament de l’activitat agrària. Per la seva envergadura i perquè és el més conegut, cal destacar el cas del Parc Agrari 
del Baix Llobretat. Però hi ha altres iniciatives, en relació de les quals es pot veure Montasell (2009).
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amb un canvi de cicle en el sector) signifiqui un gir en la història d’un dret urbanístic 
tradicionalment al servei de l’expansió urbana i industrial que és, almenys, concausa 
de la (des)ordenació del sòl agrari periurbà. Però cal tenir en compte, matisant el que 
es diu en la introducció d’aquest treball, que l’agricultura periurbana no és només 
un tema de dret urbanístic. Un canvi de rumb d’aquest ordenament és condició ne-
cessària però no suficient, i no aniríem enlloc amb un urbanisme tutelar que tractés 
només de preservar el verd agrari com a espai obert. Del que es tracta és de mantenir 
un sòl agrari cultivat efectivament i de forma sostenible i professional, perquè com 
diu Stephane Robert (1985), l’absència d’identitat econòmica d’una zona agrícola 
concebuda en termes d’espai i no d’activitat que s’ha de protegir, acaba per condem-
nar-la. 

En aquest punt escau fer una breu referència al dret agrari i destacar algun ins-
trument d’intervenció important previst en aquest ordenament que es podria aplicar a 
l’agricultura periurbana, però que no ha estat utilitzat mai per l’administració catalana 
competent en matèria d’agricultura. És el que passa, per exemple amb la Ley 34/1979 
(estatal) de fincas manifiestamente mejorables, que Jordi Peix, l´any 1985, ja propo-
sava per solucionar alguns dels principals problemes de l’agricultura periurbana13. El 
mateix podem dir de les previsions d’una de les normes capçalera de l’ordenament 
jurídic agrari català, la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (LOAC), 
que té com a una de les seves finalitats la de “promoure el reconeixement social i me-
diambiental de l’activitat agrària i el seu caràcter multifuncional, especialment (...) en 
les zones sota la influència de pressió urbanística (art. 2.e). Amb aquesta finalitat, la 
llei fixa determinats objectius i estableix línies d’actuació específiques per a les zones 
esmentades sota influència de la pressió urbanística, expressió que abraça, sens dubte, 
els espais agrícoles periurbans (art 5.a i 6.b). Però la LOAC és, com indica el seu nom, 
una norma “d’orientació”; per poder-la aplicar, la seva disposició final segona esta-
bleix que “el Govern ha d’iniciar el procés de desenvolupament normatiu necessari 
per a l’execució de les línies d’actuació establertes...”. Han passat més de vuit anys i 
no s’han desenvolupat ni els objectius ni les línies d’actuació específiques que preveu 
la llei. En aquest mateix ordre de coses, la Llei 1/2008 de 20 de febrer, de contractes 
de conreu, estableix el dret d’adquisició preferent de terres agrícoles a favor de la 
Generalitat de Catalunya, que podria ser una eina potent d’intervenció administrativa 
en el mercat del sòl agrari en les àrees periurbanes; però, també en aquest cas, les 
disposicions legals no són operatives mentre no es promulgui la necessària norma 
reglamentària, que a dia d’avui, dos anys després de la publicació de la llei, tampoc 
no s’ha produït. 

Podríem seguir amb aquesta llista d’incompliment de les previsions de la le-
gislació agrària per part de l’administració, cosa que porta a concloure que, a més 
d’un canvi de rumb del dret urbanístic, l’agricultura periurbana necessita urgent-

13 Aquesta llei habilita l’Administració pública per dur a terme una sèrie d’intervencions que permetrien la posada en 
conreu, directament o mitjançant arrendament forçós de les finques susceptibles d’explotació agrària que faci dos anys 
que no s´exploten.
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ment un canvi en la voluntat política, que faci efectives unes lleis que, a data d’avui, 
són mers enunciats formals perquè les administracions competents es resisteixen a 
aplicar-les.
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URBANISMO y AGRICULTURA PERIURBANA
 

JoaquiM sabaté bel

Arquitecte. Universitat Politècnica de Barcelona

¿Cómo se han “mirado” algunos planes y proyectos relevantes el territorio agrí-
cola que les rodea, ese que hoy denominamos de agricultura periurbana?

Seguramente nos sorprenderá encontrar una especial atención hacia el mismo en 
alguno de los planes urbanísticos europeos más relevantes del siglo XX, però asimis-
mo, y mucho más cerca, en algunos de los proyectos que desde la gran ciudad que era 
entonces Barcelona, proyectaron en el Delta del Llobregat.

Veámoslo.

Junio de 1891

El Ayuntamiento aprueba el Proyecto de Saneamiento del subsuelo de Barcelona 
redactado por Pedro García Faria. En la primera de sus láminas se recoge el plano de 
la ciudad enmarcado en el Delta del Llobregat. Hacia allí se conducen las aguas su-
cias urbanas, a la Granja de irrigación del llano del Llobregat. Núcleo urbano y Delta 
agrícola se muestran como ámbitos complementarios.

Diciembre de 1932

Se presenta El pla de distribució en zones del territori català o Regional Planning 
de Nicolau María y Santiago Rubió i Tudurí. En este se defiende con convicción que los 
terrenos aluviales modernos, especialmente escasos y aptos para la agricultura, deben 
reservarse “para este sector de la riqueza de Cataluña”. y así lo hace con el Delta y el 
Valle del Llobregat. Cita a Van Eesteren que, en una conferencia reciente en Barcelona, 
ha defendido un criterio similar aplicado a Ámsterdam. y añade: “Quizás desde la pers-
pectiva exclusiva de la urbanización de Barcelona, nuestro criterio sería discutible (...) 
pero no hay duda de que gracias a un trabajo de dos siglos estos terrenos constituyen 
fábricas incomparables de productos (...) como para ser entregados a la edificación o a 
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la industria que encontrarán otros terrenos menos fecundos (...) Claro que los intereses 
agrícolas entran a menudo en conflicto con los de la circulación, la industria o la vi-
vienda en el área de influencia de una gran ciudad. Precisamente intentamos resolver 
estos conflictos. Remontando el Llobregat, donde teóricamente la zona de gran circula-
ción habría de ocupar el valle de lado a lado, y donde también, teóricamente, todos los 
terrenos modernos aptos para huertas de frutales habrían de reservarse a esta función 
económica, hemos dado al conflicto una solución mixta y provisional, y hemos dejado 
los bordes del río a la agricultura y el límite del terreno regable a la circulación. También 
hemos reservado su parte a la industria al pie de Montjuic, y los deportes y la aviación 
en medio del llano del Llobregat, a expensas de la agricultura...”.

Tercer trimestre de 1932 y primero de 1934

El proyecto de la Ciutat del Repòs del grupo de arquitectos y técnicos españoles 
para el progreso de la arquitectura contemporánea, prevé la construcción de instalaci-
ones residenciales y recreativas en parte de la actual Pineda de Castelldefels i la reser-
va del Delta y el valle del Llobregat para usos exclusivamente agrícolas. Precisamente 
en el punto de contacto entre dichas instalaciones y las áreas agrícolas se prevé una 
amplia zona organizada con huertos de alquiler “...como se creo en la Römerstadt de 
Frankfurt”, ya que el “...habitante de Barcelona había mostrado gran afición al cultivo 
de estas pequeñas parcelas de terreno durante los días festivos.”

Cuando se analiza la evolución de la Vall Baixa y del Delta del Llobregat, la manera 
como este ha sido “pensado” en sucesivos planes y proyectos, desde las ya alejadas propu-
estas del ingeniero García Faria (1891) o de los arquitectos del Gatepac (1932-1934), hasta 
los últimos planes comarcal y metropolitano (1953-1976), se pueden encontrar las claves 
de su situación actual. En la sucesión de estas últimas propuestas, las superficies cultivadas 
van disminuyendo, a la agricultura se le concede un valor progresivamente residual y el 
territorio es entendido, en el mejor de los casos, como un simple apoyo. El espacio agrario 
no es nunca objeto de atención específica y por tanto se va desmenuzando, debilitando, 
adquiriendo un cometido de simple reserva, sin interés, pendiente siempre de cualquier 
futuro requerimiento del crecimiento metropolitano.

Noviembre de 1934

Se aprueba el plan urbanístico más relevante del siglo XX, el de Extensión de 
Ámsterdam (Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam o AUP). Viene a culminar 
un extenso período de análisis y propuestas parciales, que se resumen en dos volúme-
nes de textos de análisis y una memoria justificativa de la ordenación con numerosas 
ilustraciones y cuadros; una docena de planos que desarrollan temáticamente diversos 
aspectos del Plan; la ordenación propuesta a escala 1:25.000 y siete impresionantes 
perspectivas de los principales sectores de crecimiento propuestos.

Se ha tendido a identificar este Plan con el Movimiento Moderno y en ocasiones se 
ha llegado a afirmar con excesiva inmediatez, que el M.M. pasa con el Plan de Ámster-
dam de la utopía a la realidad. Cierto es que desde cinco años antes Van Eesteren, su 
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responsable, ocupó la presidencia de los CIAM y asumió asimismo un papel protago-
nista en la elaboración de la Carta de Atenas (que no se publicó hasta la versión que 
Le Corbusier preparó muchos años después). Pero dicha identificación resulta no tan 
solo injustificada y desconocedora del real alcance del AUP, sino que ha contribuido 
a confundirlo con las propuestas más esquemáticas del Movimiento Moderno. Urba-
nismo Moderno y Movimiento Moderno no es lo mismo, y su equiparación ha creado 
muchos equívocos sobre las opciones de mayor interés en la construcción de la ciudad 
contemporánea. El Plan de Ámsterdam trasciende el cometido de estandarte urbanísti-
co de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y se convierte 
en referencia clave en la evolución del urbanismo del siglo XX. Sus determinaciones 
se presentan detalladamente justificadas, lo que le confiere un carácter de “plan cien-
tífico”, como el propio Van Eesteren titula una conferencia en Delft. 

Pero la inclusión de siete hermosas perspectivas ha llevado en ocasiones a ma-
linterpretar el carácter de la propuesta. Todas ellas dibujan con minucioso detalle la 
forma de los trazados principales, vías, espacios libres y canales; las edificaciones 
más significativas e incluso la forma de las infraestructuras y construcciones agríco-
las. Pero esto tiene que ver con la necesidad de explicar cómo se construye la geo-
grafía, el suelo soporte, el lago central, el gran bosque y la arquitectura de un paisaje 
agrario sobre terrenos de marismas.

El Plan no plantea una imagen más o menos definida de un estadio futuro de la 
ciudad, sino la voluntad de encauzar su crecimiento físico, entendiéndolo como orde-
nación de fases temporales. Uno de los debates fundamentales que sugiere es precisa-
mente el del modelo de crecimiento previsto. La apuesta por una ciudad concentrada 
o descentralizada, relativamente densa o siguiendo las pautas de la ciudad-jardín se 
resuelve con un crecimiento por sectores, que han de ser desarrollados sucesivamente, 
barrios de unas 10.000 viviendas y sus correspondientes servicios, proyectables como 
piezas autónomas, una vez que se han establecido los vínculos estructurales necesari-
os. Cada uno de estos sectores se organiza según elementos relevantes (lago, bosque, 
jardines...), que se traban entre sí mediante infraestructuras jerarquizadas y se aíslan 
mediante corredores verdes y grandes canales. A cada uno se le asigna una densidad 
diferente, decreciente desde el centro de la ciudad hacia afuera.

El AUP establece las dimensiones básicas de la futura ciudad con una confianza 
en ocasiones excesiva, casi de tintes maltusianos. Tras la discusión acerca del modelo 
de ciudad al que se opta, se procede a la evaluación de los parámetros del crecimiento 
demográfico y de ahí al predimensionado de las necesidades en cuanto a viviendas 
y equipamientos. Pero también las intervenciones de respetuosa remodelación en el 
centro, la previsión minuciosa de distintos tipos de áreas agrícolas y de huertos fami-
liares, la consideración de los servicios, el relleno y polderización de nuevos terrenos, 
las propuestas de grandes complejos para el ocio, como el lago Slotermeer o el gran 
bosque de Ámsterdam, enriquecen su contenido.

La asignación, estrictamente determinista, de un espacio concreto -que no un contene-
dor arquitectónico específico- para albergar cada una de las actividades, tiene en el caso de 
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Ámsterdam una razón de ser mucho más fundamental que los criterios de la doctrina funcio-
nalista: la no existencia del suelo. La propia consecución del suelo soporte (aislamiento, de-
secación, relleno, consolidación y escorrentía) constituye sin duda el primer y básico hecho 
constructivo, anterior a los trazados de calles y levantamiento de edificios. y estas operacio-
nes exigen por su elevadísimo coste y la fragilidad del territorio una absoluta racionalidad y 
una estricta disciplina en la puesta en servicio de nuevas áreas, lo que hace imprescindible un 
rígido control público del desarrollo, que caracteriza el AUP de 1935.

Merece la pena fijarse en las perspectivas que acompañan al Plan, y en particular en 
el tratamiento que éste confiere al suelo rural. Más allá de los límites del crecimiento urba-
no, el territorio se nos muestra delicadamente dibujado, e incluso el plano de zonificación 
reconoce trazas y usos diversos que se proyectan con admirable detalle: caminos rurales, 
canales, puentes y vegetación de ribera; jardines y bosques; zonas agrícolas, huertos fami-
liares y escolares; cubiertos e invernaderos calefactados... Tal precisión en el proyecto del 
suelo rural obedece a una voluntad clara: mantenerlo como ámbito productivo y no solo 
como contrapunto o por su valor paisajístico.

¿y el día en que la ciudad colmate las áreas de crecimiento? Pues no invadirá el 
suelo rural, como venía haciendo históricamente, sino que el necesario crecimiento 
deberá producirse en otro emplazamiento alejado de Ámsterdam, declara Van Ees-
teren, el responsable del AUP. El suelo agrícola que rodea la ciudad forma parte de 
su proyecto, y no se interpreta como un terreno en barbecho pendiente de cualquier 
transformación futura o del paso de una nueva infraestructura.

También en los años treinta, el planeamiento de Milán sienta las bases de lo que 
más de medio siglo después se consolidará como el Parco Agricolo Milano Sud. Bien 
pronto le acompañan el Parco della Groane, el Parco Balossa, entre Novate y Corma-
no, o el Ciaculli en Palermo. En toda Italia se multiplican los ejemplos.

Pero asimismo en la Región de París, o en Holanda, donde durante medio siglo 
han mantenido un corazón verde (agrícola) de 70 por 30 kilómetros rodeado por las 
principales ciudades del país, y donde tantas otras ciudades han seguido el ejemplo de 
Ámsterdam, proyectando áreas agrícolas al igual que proyectan las urbanas.

Seguramente podríamos encontrar muchos más ejemplos y decirlo mucho más 
alto, aunque no necesariamente más claro.

En un texto bien reciente (“Elogio de la metamorfosis”), el sociólogo y filósofo 
francés Edgar Morin defendía la multiplicación de los procesos de comunicación cul-
turales a escala global, y, al tiempo, la promoción de la alimentación, los artesanos y el 
comercio de proximidad, es decir, la agricultura periurbana. La idea de metamorfosis, 
más rica que la de revolución, constituye la única esperança de un mundo mejor. y 
eso significa, a su entender, la necesidad de potenciar los servicios y energías verdes, 
los transports públicos, la economía plural y la agricultura y ganadería biológicas, así 
como reducir los excesos consumistas y la comida industrializada.

La agricultura periurbana o de proximidad está adquiriendo una importancia 
creciente, en el entorno de algunas grandes ciudades, y en los debates en círculos 
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especializados. Lo que hace cerca de veinte años eran discusiones en torno a unas 
figuras entonces tan desconocidas como ilusionantes, los Parques Agrarios de Milán, 
Palermo o el Bajo Llobregat, lo que eran el empeño de unos pocos profesionales, de 
entusiastas ingenieros agrónomos y de esforzados representantes de la Unió de Page-
sos, se han multiplicado ahora en tantos ámbitos y constituyen buenas prácticas en el 
urbanismo más avanzado.

¿Cuánto tardaremos en darnos cuenta?
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ÉS LA PAC UNA EINA APROPIADA PER FER FRONT A LA  
PROBLEMÀTICA DELS ESPAIS AGRARIS PERIURBANS?

 
lourdes viladoMiu canela

Economista. Universitat Autònoma de Barcelona

introducció

La política agrària comuna (PAC) va néixer els anys seixanta amb una doble ac-
tuació: d’una banda, la regulació dels mercats per estabilitzar preus, i de l’altra, l’ajust 
estructural de les explotacions agràries. Es tractava d’una intervenció sectorial, amb 
diferències importants entre produccions, i d’una intervenció estructural per ajudar a 
la modernització de les explotacions. Les mesures eren de tipus sectorial i funcional, i 
s’aplicaven en el conjunt dels espais europeus, sense fer distincions segons tipus de zona 
(Viladomiu, 1994).

L’any 1975, en vista del ràpid retrocés de l’agricultura a zones de muntanya, es 
va realitzar una intervenció que per primera vegada prenia en consideració elements 
territorials. La PAC va establir uns pagaments o indemnitzacions compensatòries de 
Muntanya per a les explotacions agràries ubicades en aquestes zones, és a dir, per als 
agricultors que havien de fer front als handicaps del clima, desnivells i altitud propis 
de la muntanya. Més tard, aquests pagaments es van ampliar a les zones amb risc de 
despoblament i a meitat dels anys vuitanta, es van introduir les zones ambientalment 
sensibles, que van incloure molts tipus de zones, algunes de les quals tenien un caràc-
ter periurbà i un interès paisatgístic. A Espanya, aquestes zones no varen arribar a ser 
definides, i els beneficis de les noves indemnitzacions compensatòries es varen reservar 
fonamentalment per a les zones dels entorns dels parcs nacionals. Amb les indemnitza-
cions compensatòries neix una intervenció territorialment diferenciada, que accepta que 
no és igual fer agricultura en els tipus alternatius de zones rurals europees, encara que 
posaria l´èmfasi en les zones amb limitacions físiques per fer-hi activitat agrària i en les 
de molt baix nivell de poblament.

En el llibre El futur del món rural, publicat el 1988, per la Comissió Europea, es fa 
referència específica a diferents tipus d’espais rurals que presentaven característiques i 
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problemàtiques diverses. A la classificació s’incloïen les zones periurbanes i s’assenya-
laven els problemes específics que patia l´activitat agrària en un entorn sotmès a fortes 
pressions provinents d’altres sectors d’activitat, de la construcció d’infraestructures i de 
la urbanització creixent de l’espai europeu. Moltes de les zones periurbanes europees 
disposen, a més, de les millors terres agràries i les millors productivitats, però són també 
les terres més valorades per a l’expansió urbana, per a la construcció d’infraestructures 
i fins i tot, com a abocador de tot tipus de residus (Hernández i Gómez, 1993). Sovint 
es tracta de zones planes i properes als rius. Aquesta referència en el llibre El futur del 
món rural no es va concretar en cap proposta d’actuació especifica per a l’agricultura 
en zones periurbanes, tot i que, indirectament, hi ha mesures que potencialment tenen 
fortes implicacions sobre aquest tipus d’espai. 

En aquest article recollirem els principals elements de les reformes de la PAC 
d’aquests últims 25 anys i en considerarem les repercussions sobre els espais periurbans, 
per discutir posteriorment quin tipus d’intervenció caldria desenvolupar per a aquests 
espais agraris i, fins a quin punt són suficients i apropiades les intervencions en el marc 
de la política agrària i rural europea.  

les reforMes de la Pac i el territori

A partir de la meitat dels anys vuitanta, s’inicia un procés de reforma de la polí-
tica agrària europea; aquesta reforma s’ha anat concretant en diferents etapes i encara 
no s’ha completat. A la primera etapa, 1983-1992, la reforma va consistir a incorporar 
limitacions a l’oferta a partir de l’establiment de quotes i de la disminució dels preus 
de garantia. Els Estats membres van tenir una gran llibertat en l’aplicació de les quotes, 
cosa que va permetre apreciar ben aviat que segons quina fos la modalitat d’aplicació, 
les repercussions territorials eren molt importants, amb l´abandonament de la producció 
en les zones més allunyades de les centrals lleteres. També en aquesta etapa es van posar 
en marxa mesures que permetien una diversificació de les explotacions agràries i una 
major incorporació de valor afegit a una producció agrària diferenciada territorialment. 
Per a les zones periurbanes, aquestes mesures suposaven afavorir una major valorització 
dels seus productes i un enfortiment dels mercats locals, fet que permet rendibilitzar 
l’avantatge comparatiu de la proximitat i adaptabilitat al mercat urbà de les zones pe-
riurbanes. Igualment en aquests anys es va promocionar la reconversió voluntària de 
terrenys agraris en zones forestals, l’extensificació i la retirada de terres, però aquestes 
mesures van tenir poca incidència en els espais periurbans. Amb tot, alguns països mem-
bres ja disposaven de mesures nacionals molt actives d’ordenació del territori amb una 
consideració especifica d’espais agraris periurbans, com en el cas d´Holanda.   

La segona etapa de la reforma s’inicià l’any 1992 i va suposar la inclusió d’ajuts 
directes als agricultors definits en funció de les seves hectàrees i de la productivitat 
mitjana de la zona. També es van iniciar els programes agroambientals que permeti-
en als Estats membres una àmplia varietat d’actuacions encaminades al manteniment 
de diferents models agraris, sempre que aquests afavorissin una agricultura més adient 
amb el medi ambient [Reglamento (CEE); 2078/92]. Les mesures agroambientals van 
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obrir una possibilitat per definir una protecció específica dels espais agraris periurbans. 
Alguns Estats membres van definir actuacions especifiques, i d’altres van posar en fun-
cionament uns programes que concedien uns pagaments sobre la base d´un sistema de 
punts segons els elements d’interès que calia protegir i les intervencions realitzades. 
Aquest és el cas del programa alemany (MEKA), del programa suec (Rundqvist, 1996), 
i del programa austríac (OPUL). Igualment es desenvoluparen mesures específiques de 
protecció del paisatge i mesures de protecció ambiental que havien d´incidir en les zo-
nes periurbanes. També a França les mesures agroambientals van servir per promoure 
l’anella verda de Lió gràcies a l´Opération Groupée d’Aménagement Foncier. Amb tot, 
a Catalunya i a Espanya en general, els espais agraris periurbans no van ser incorporats 
en la quasi totalitat de les mesures agroambientals (Viladomiu i Rosell, 1995).

Paral·lelament, durant aquests anys es va desenvolupar una política molt activa de 
desenvolupament rural en el marc de la PAC i dels fons estructurals i s’implementà la 
iniciativa comunitària Leader. L’enfocament adoptat prioritzà les actuacions en les zones 
menys densament poblades del món rural i a les més especialitzades en el sector agrari. 
Les zones periurbanes quedaven lluny d’aquestes prioritats. 

L’any 2000, encara dins d´aquesta segona fase de la reforma, es va estructurar la 
PAC en dos pilars; el segon pilar es va destinar al desenvolupament rural pròpiament dit 
i es va enfortir aquest segon àmbit. També en aquest moment es popularitzà el concepte 
de multifuncionalitat agrària. La multifuncionalitat suposa que l´agricultura no solament 
aporta aliments, sinó que proporciona paisatge, benefici ambiental, conservació del sòl, 
preservació de la biodiversitat, gestió sostenible dels recursos naturals i contribueix a la 
viabilitat de les zones rurals (OCDE; 2001). Aquesta aproximació obrí portes per a una 
intervenció protectora del sector agrari més enllà de la seva contribució en termes de 
producció agrària. L’agricultura periurbana s’ajusta bé en el plantejament de la pluriacti-
vitat, ja que cobreix moltes de les demandes i necessitats d’un entorn densament poblat.  

L’any 2003 s’inicia la tercera etapa de la reforma amb una voluntat de simpli-
ficació i d’adequació a les exigències de les negociacions comercials internacionals. 
L’element clau va ser el desacoblament dels ajuts, és a dir, els pagaments directes que 
reben els agricultors, ja no estan condicionats a produir. Cal, però, acomplir una sèrie 
de requeriments coneguts com a condicionalitat. La resta de la intervenció no ha sofert 
canvis transcendentals, de manera que avui, les mesures agroambientals, les indemnitza-
cions compensatòries i els ajuts per a la diversificació continuen essent elements bàsics 
de la PAC.

quines Mesures de la Pac s’han aPlicat Per fer front a la ProbleMà-
tica de les àrees Periurbanes catalanes?

Catalunya és una regió amb densitat elevada i amb una població molt concentra-
da en l’entorn metropolità de Barcelona, a la costa en general i a les capitals de les tres 
altres províncies. Les zones pròximes als núclids urbans sovint coincideixen amb les 
àrees amb més riquesa agrària i s’orienten preferentment a la producció d´hortalisses 
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i algunes fruites; és a dir, que per la seva orientació productiva no han estat incloses 
dins de les grans produccions beneficiàries de la intervenció agrària de la PAC. A 
més, la pressió sobre aquests terrenys ha estat molt forta des de fa molts anys. De fet, 
al llarg dels últims cinquanta anys ha existit sempre un cert pessimisme pel que fa a 
la possibilitat de defensar els espais agraris de l’avenç d’altres activitat que compor-
taven una rendibilitat econòmica molt superior. El model de desenvolupament basat 
en el turisme, en el creixement de la població a partir de la immigració i amb un fort 
protagonisme de la construcció va afavorir la pressió sobre el sòl i va generar una 
forta demanda per canviar l’orientació productiva dels espais agrícoles de les zones 
periurbanes.

Tanmateix, la PAC té, com hem assenyalat anteriorment, una sèrie de mesures 
que poden servir per afrontar les diferències territorials en les quals es desenvolupa 
l’activitat econòmica, així com afavorir les explotacions agràries. Les Indemnitzacions 
compensatòries a Catalunya, de la mateixa manera que a la majoria dels països euro-
peus, van limitar-se a espais amb handicaps naturals o sotmesos a una pèrdua marcada 
de població. La reorientació d’aquests pagaments cap a zones sensibles ambientalment o 
sotmeses a algun tipus de protecció ha obert possibilitats per als espais periurbans, però 
fins ara no han estat suficientment aprofitades. Actualment s’està discutint un nou mapa 
d’àrees susceptibles de rebre aquests pagaments i veurem com queden definides en el 
marc de la futura PAC.

Les mesures agroambientals són sens dubte un altre àmbit en el qual poden in-
corporar-se els espais agraris periurbans, però cal definir programes específics per a 
aquestes zones en el marc dels beneficis ambientals que aporten. Les zones periurbanes 
catalanes s’han beneficiat estrictament dels programes més horitzontals, és a dir, de la pro-
ducció ecològica i dels ajuts a la producció integral. Les anelles verdes són potencialment 
una actuació que cal treballar en el marc dels ajuts ambientals.   

Fins al moment actual, les mesures de la PAC que s’han ajustat més als espais 
periurbans han estat les de la diversificació de les activitats i promoció de productes de 
qualitat de les explotacions agràries, incloent-hi la venda directa i la incorporació de 
més gran valor als productes locals. També totes les mesures que afavoreixen la dife-
renciació dels productes -Denominació d’origen, Identificació geogràfica...-, de manera 
que ajudin a detectar la qualitat dels productes de proximitat. Cal destacar que el progra-
ma Leader a Catalunya no ha inclòs mai els espais periurbans, ja que va fer una opció 
cap als espais rurals més endarrerits.

quines són les Polítiques Per als esPais Periurbans catalans?

Les fortes pressions de l’expansió urbana sobre els espais agraris periurbans han 
generat la necessitat d’utilitzar un arsenal de mesures molt poderoses. Fonamental-
ment s’ha hagut d´operar amb mesures urbanístiques de prohibició d’altres usos que 
els pròpiament agraris i d’invisibilitat de les finques. El problema d’aquestes mesures 
és que han protegit més l’espai que l’activitat; de manera que existeix el risc, com ha 
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passat molt sovint, que aquestes terres quedin abandonades a l’espera d’una futura re-
qualificació. També s’han utilitzat mesures que garantissin una ordenació del territori 
reservant espais per a l’agricultura i operessin amb permutes de terrenys i bancs de 
terres per garantir que els agricultors continuessin la seva activitat. 

Una altra mesura molt utilitzada al Canadà i als EUA és la diferenciació de les 
contribucions territorials segons l’ús o l´aprofitament del sòl, de manera que si es 
manté l’activitat agrària, els pagaments són molt menors, i si les terres es reorienten 
a una activitat més lucrativa, es revisen els pagaments fets els últims anys, perquè 
l’Administració pugui recuperar els menors ingressos que va obtenir com a resultat 
del manteniment de l’agricultura o d’activitats més lucratives (Gómez, J., 1987).

L’altra mesura més utilitzada és la creació d’anelles verdes al voltant de les ciu-
tats, de manera que els espais agraris periurbans deixen de ser una reserva per al 
sòl urbanitzable futur, i passen a constituir una reserva verda com a zona recreativa, 
pulmó i jardí agrari de les ciutats. Les anelles verdes s’han implantat a moltes zones 
europees i el Parc Agrari del Baix Llobregat es pot considerar una iniciativa en aquest 
sentit (Perxacs, 2006). Les iniciatives en aquest àmbit han estat impulsades a Catalu-
nya especialment des de les Diputacions i algun ajuntament i molt especialment des 
de la Diputació de Barcelona.

Cal assenyalar que altres autors mostren les dificultats del manteniment de 
l’agricultura en uns entorns socials marginals que viuen intensament l’atur, l’exclusió 
social, la manca de serveis, etcètera. (Entrena, F., 2004), i la necessitat d’actuar amb 
politiques integrals que no deixin de banda les qüestions socials. En aquest marc, el 
desenvolupament d’horts per a la població propera, així com l’activitat pedagògica al 
voltant d’aquests espais obre una altra via d’intervenció i de valorització.

En síntesi, la protecció dels espais agraris periurbans requereix una bateria de 
mesures de protecció que comprenen diferents àmbits: l´urbanisme, el medi ambient, 
la protecció agrària, la defensa de les tradicions culturals, l’oci i els aspectes socials. 
Cal una defensa activa de l’activitat agrària i no solament una prohibició d’activitats 
alternatives en el marc de l’urbanisme, cal la valorització i la diferenciació dels pro-
ductes de proximitat amb els avantatges qualitatius, cal el reconeixement de totes les 
funcions que l’activitat agrària cobreix en aquests espais, afavorint el seu paper recre-
atiu, cultural, formatiu i de manteniment del medi natural. La PAC ha generat àmbits 
que potencialment poden afavorir l’agricultura periurbana, però en el cas de Catalu-
nya, han estat poc aprofitats, ja que s’han prioritzat altres tipus de zones i d’agricultu-
ra. En el futur, caldria incorporar millor la problemàtica dels espais agraris periurbans 
en el marc de la política agrària, però sobretot cal coordinar i integrar totes les ins-
titucions encaminades a la protecció d’uns espais sotmesos a fortes pressions. Sense 
una àmplia bateria d’actuacions a molts nivells no s’aconseguirà el manteniment dels 
espais agraris periurbans.
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EL PAPER DELS ESPAIS AGRARIS EN LA CONSERVACIó
DEL PATRIMONI NATURAL

 
JoseP vila subirós

Geògraf. Universitat de Girona

El paper dels espais agraris en la conservació del patrimoni natural és un fet inqües-
tionable. En aquesta línia cal recordar que la seva existència permet una diversificació dels 
hàbitats, del paisatge, i que són alhora espais biològicament força permeables que facili-
ten la connectivitat multifuncional (biològica, social i paisatgística). Malauradament el 
no reconeixement d’aquests valors ha dificultat els arguments, les accions i les estratègies 
que haurien de permetre assegurar el seu manteniment com a espai productiu però alhora 
com un patrimoni natural i cultural de primer ordre. Mentrestant les dades no fan més 
que posar en relleu una reducció preocupant i progressiva dels espais agraris a Catalunya 
(Roca, 2010).

Les dificultats per acceptar aquesta realitat polifacètica dels espais agraris, que po-
dria crear justament sinergies positives per garantir-ne la supervivència, neixen en bona 
part de la desconfiança i la manca d’un diàleg prou sincer i constructiu entre els defensors 
dels espais agraris com a espais productius, majoritàriament la pagesia i les organitzaci-
ons agràries, i les organitzacions conservacionistes i algunes administracions públiques. 
També les entitats científiques han alimentat sovint aquest perillós dualisme entre natura i 
cultura que tant ha perjudicat una visió territorial holística que integri l’activitat antròpica 
en la interpretació i la conservació de la natura. És el que alguns autors han definit com la 
“síndrome yellowstone” (Tello, 2010), que es caracteritza per defensar una política d’es-
tricta no intervenció humana en el medi, una política que justament va crear greus proble-
mes per a la conservació del Parc Nacional de yellowstone, que havia estat secularment 
gestionat pels indígenes. 

Hi ha exemples ben evidents i actuals d’aquests “malentesos” tan arrelats com ara el 
procés de tramitació i aprovació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
la polèmica que ha envoltat el desenvolupament del projecte del canal Segarra–Garrigues 
o els intents d’ampliació dels límits del Parc Natural dels Aiguamolls. En tots aquest exem-
ples s’ha contraposat de manera sovint incomprensible l’activitat agrària i la conservació 
dels valors naturals dels espais protegits. Tot i això, aquestes constatacions no signifiquen 
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que no hi hagi hagut avenços remarcables en els darrers anys, tal i com s’exposa més en-
davant, o que no estiguem en condicions per revertir de manera definitiva aquesta situació 
que ha perjudicat tant els espais agraris com el patrimoni natural.

Si fem un breu repàs a alguna de les constatacions que ho posen en relleu, una primera 
referència obligada és el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que fou aprovat l’any 1992 i 
que va entrar en vigor l´1 de març del 1993 després de la seva publicació al DOGC. Una de 
les crítiques que es va fer al PEIN va ser que la majoria dels espais catalogats eren de caràcter 
forestal i que pràcticament ni s´hi contemplaven espais agraris, menystenint així el seu valor 
com a unitat característica del paisatge en mosaic propi d’un territori històricament huma-
nitzat i que exerceixen un paper cabdal en la conservació del patrimoni natural (Vila i Pintó, 
1998). Aquesta vinculació tan clara entre espais naturals protegits i especialment zones fores-
tals que abocava el PEIN pot tenir el seu origen en el que algun autor ha volgut batejar amb 
una altra mena de síndrome, l’anomenada “síndrome d’Estrabó”. Un concepte proposat en 
homenatge a la cèlebre frase que s’atribueix a aquest geògraf grec sobre l’esquirol que sal-
tava d’arbre en arbre travessant tota la península Ibèrica i que hauria facilitat la sacralització 
d’aquesta imatge del forestal com el realment “natural” (Herrera, 2010).

A partir d’aquí, de mica en mica s’ha anat prenent consciència de la importància dels 
espais agraris. En definitiva, els espais agraris són peces fonamentals dels mosaics paisat-
gístics que hem heretat de les velles cultures agràries i són particularment bons per acollir 
biodiversitat, fruit d’una llarguíssima coevolució entre les activitats humanes i el medi 
natural. Aquesta biodiversitat avui pateix la doble pressió que representen dues situacions 
contraposades: els excessos productivistes o l’abandonament de l’activitat (Tello, 2010). 
Entre les iniciatives endegades que de manera més o menys directa són factors positius per 
intentar revertir aquesta situació cal destacar per exemple: la custòdia del territori, els plans 
territorials parcials, els debats i documents a l’entorn de la Llei d’Espais Agraris i la Llei 
de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural o el recentment creat Observatorio del Medio 
Rural y la Biodiversidad.

La custòdia del territori tal com es defineix “Conjunt d’estratègies i instruments 
que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús 
dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics” ha assumit des de la seva ma-
teixa implementació a Catalunya, a partir de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), 
la importància dels espais agraris. Una custòdia del territori que es tira endavant a partir 
dels anomenats acords de custòdia que “solen fixar per escrit en un contracte i com-
porten una col·laboració contínua entre l’entitat i el propietari, amb una durada també 
pactada, que beneficia les dues parts: a l’entitat, perquè amb els acords contribueix a 
complir la seva missió; i al propietari, perquè obté suport tècnic i, en alguns casos, re-
cursos econòmics o humans per gestionar la seva finca, a més de reconeixement social i 
satisfacció personal pel fet de contribuir a conservar la natura i el patrimoni del país”. En 
aquesta línia s’especifica clarament que els acords de custòdia són d’aplicació en “fin-
ques o espais d’arreu del territori que tinguin un interès especial per la fauna, la flora, 
el patrimoni cultural o els paisatges que acullen o que podrien acollir si s’hi apliquessin 
les mesures adequades. Aquests indrets poden ser forestals, agrícoles, fluvials, marins o 
fins i tot urbans” (XCT, 2010).
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Els plans territorials parcials (PTP) impulsats pel Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques (DPTOP) també han tingut un paper important en el reconeixement 
dels espais agraris. Cal recordar que els PTP “són els instruments per a definir els objec-
tius d’equilibri d’una part del territori de Catalunya i el marc orientador de les accions 
que s’hi emprendran per tal d’avançar cap a una determinada visió de futur” (DPTOP, 
2010). Entre les diferents categories establertes s’ha incorporat la protecció d’alguns es-
pais agraris en el marc de la categoria de “protecció especial”. En aquest sentit cal recor-
dar que aquesta categoria suposa la presa en consideració dels “sòls no urbanitzables en 
què concorren valors que justifiquen un grau de protecció restrictiu de les possibilitats 
de transformació que els poguessin afectar. Aquesta categoria comprèn els sòls que es 
consideren els més adequats per integrar una xarxa permanent i contínua d’espais, que 
té per finalitat garantir la biodiversitat i vertebrar el sistema d’espais oberts del territori 
amb els seus diferents caràcters i funcions” (DPTOP, 2010). Malauradament, però, “en 
l’evolució del planejament territorial es detecta una tendència clara a reduir la protecció 
(cada vegada menys ha de sòl agrícola en protecció especial)” (Roca, 2010). Es redueix 
d’aquesta manera el grau de protecció dels espais agraris a un segon nivell en el marc de 
la categoria “protecció territorial”. Una categoria que es defineix com “sòl que el Pla no 
considera necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té 
valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva 
possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció 
preventiva per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o 
d’edificació en sòl no urbanitzable que es puguin donar durant el període de vigència 
del Pla” (DPTOP, 2010). En aquesta categoria sí que s’incorpora explícitament com a 
motivació l’interès agrari i/o paisatgístic.

El reconeixement en l´àmbit del planejament territorial que significa la pressa 
en consideració dels espais agraris en els plans territorials parcials no s’ha aconseguit 
en un marc legal específic com tantes vegades s’ha reclamat, és a dir a partir de la 
promulgació d’una Llei d’Espais Agraris. Aquesta era una possibilitat que ja s’obria 
amb la Llei de Política Territorial (23/1983) i també es contempla en el marc del 
Pla Territorial General de Catalunya (1995) i fins i tot fou un acord de govern en el 
Pacte del Tinell (2003). Tenint present aquest conjunt d’antecedents, en el Seminari 
sobre la futura Llei d’espais agraris de Catalunya (2008) impulsat per la Fundació 
Agroterritori i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial (UdG) es reclamava la 
necessitat de fer realitat aquest marc legislatiu com un element cabdal per garantir-ne 
la pervivència. Entre els diferents aspectes tractats es remarcava la transcendència de 
definir jurídicament la figura d’”espai agrari” i que la futura Llei fos el punt de partida 
per al desenvolupament d’un Pla d’espais d’interès agrari (PEIA) amb caràcter de pla 
territorial sectorial. Cal remarcar que en les conclusions del Seminari es produeix un 
reconeixement explícit de la vinculació entre espais agraris i patrimoni natural, en el 
sentit que es fa esment a la biodiversitat que els és pròpia així com aquella que es veu 
afavorida com a espais que faciliten la connectivitat (Callau et al., 2008). 

Per altra banda, en l´àmbit legislatiu cal fer un esment al debats previs (2005) a 
la presentació de l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de 
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Catalunya (2010) en què es va posar en relleu que la permanència dels espais agraris 
és un valor del què gaudeix el conjunt de la societat, però els costos són exclusivament 
suportats pel propietari rural. Evidentment, la conclusió que se’n va derivar és la ne-
cessària i justa compensació que hauria de repercutir en benefici del propietari (Corti-
na, 2006). I no només això, sinó que es fa esment a un conjunt d’incentius econòmics 
que podrien ser d’aplicació immediata i que mantenen una vinculació directa amb els 
espais agraris i la conservació del patrimoni natural (Cortina, 2006: 138):

1. Establir subsidis destinats al foment de pràctiques agropecuàries extensives a 
l’agricultura o la ramaderia ecològica o al foment, la recuperació o la conser-
vació de races animals o vegetals autòctones a través de la creació d’un fons 
«agroecològic».

2. Adaptar els impostos per tal de penalitzar les principals accions que malme-
ten els espais naturals.

3. Establir exempcions o deduccions fiscals per un conjunt d’accions estratègi-
ques amb relació a la conservació.

Cal dir que al llarg dels debats, la referència als espais agraris i a l’activitat agrà-
ria va ser una constant, i va posar en relleu un cop més la seva importància i vinculació 
amb el patrimoni natural del país (Vila i Varga, 2006). 

Si parlem ja específicament de l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el 
Patrimoni Natural de Catalunya (2010) cal remarcar en primer lloc que l’article 18 es 
dedica a polítiques d’agricultura i ramaderia i fa les consideracions següents:

1. Els instruments de la política agrària i ramadera han d’incorporar mesures 
per afavorir la conservació de la biodiversitat, d’acord amb les directrius que 
s’estableixin en el marc de la política agrària comunitària.

2. A les àrees agrícoles i ramaderes d’alt valor per a la biodiversitat, la definició de 
les quals s’ha de fer de manera conjunta entre els departaments competents en 
matèria de medi ambient i d’agricultura, els instruments de la política agrària han 
d’adoptar mesures per evitar-ne la pèrdua i fomentar-ne el manteniment.

3. L’execució de les concentracions parcel·làries ha de fer possible el mante-
niment dels elements naturals del territori, i especialment aquells que tenen 
interès per a la conservació de la biodiversitat en els espais agraris d’alt valor 
per a la biodiversitat.

I també es fa esment repetit en diversos articles al paper que ha d´exercir el departa-
ment competent en matèria d’agricultura per emetre els informes pertinents a fi i efecte que 
les activitats agràries no perjudiquin l’acompliment dels objectius de la Llei (article 4). 

Es dedica un article (118) a les compensacions per a la conservació del patrimo-
ni natural; tot i ser una aportació clau sembla clar que no hi ha una concreció suficient 
que pugui esvair els dubtes i les pors que tantes vegades ha manifestat el sector agrari 
en relació amb les polítiques de conservació. En concret, diu el següent: 
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Les administracions públiques de Catalunya han d’establir mesures que 
fomentin la consecució dels objectius d’aquesta Llei. En particular, la Genera-
litat ha d’establir beneficis fiscals per a la participació en acords de custòdia del 
territori i acords de conservació per part de persones propietàries o titulars de 
drets reals sobre finques i recursos naturals, i en acords entre l’Administració de 
la Generalitat i els titulars d’explotacions agràries que contribueixen a la conse-
cució dels objectius d’aquesta Llei.

Finalment, cal remarcar com un altre fet francament interessant i actual la creació 
(2010) del “Observatorio de la diversidad biológica y los procesos ecológicos en el medio 
rural” impulsat pel Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el marc de 
la Dirección General de Desarrollo Rural Sostenible. Aquest Observatori té com a finalitat 
última justament intentar superar els problemes del fals dualisme que massa sovint es 
planteja de manera directa entre conservació de la natura y activitat antròpica en el medi 
rural i intentar afavorir les sinergies positives entre aquests dos components. En definiti-
va, permetre una integració plena i duradora dels elements i processos ecològics amb les 
actuacions humanes en el medi rural. Alhora l’Observatori serà el responsable d’impulsar 
el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible (PRDS) que s´ha de fonamentar en la 
conservació, recuperació i ha de destacar la dimensió socioecònomica de la biodiversitat i 
els ecosistemes propis dels espais rurals i, per tant, així mateix en els espais agraris.  

Totes aquestes asseveracions posen en relleu que, no sense dificultats, s’ha produït 
un reconeixement progressiu de la importància dels espais agraris com a espai productiu, 
social, cultural i òbviament també des del punt de vista del patrimoni natural. Això no ha 
de fer-nos oblidar en cap moment que els espais agraris s’enfronten a greus problemes 
estructurals que cal resoldre per assegurar-ne la pervivència. En aquest sentit, cal dir sense 
embuts que la caiguda de la renda agrària acaba portant a l’abandonament de l’activitat, i 
en definitiva, a una agonia del camp i dels espais agraris, una tendència que es converteix 
en un drama social, però també productiu, cultural i alhora, com hem vist, ecològic. En 
definitiva, el pagès es converteix en una “espècie” cada cop més amenaçada i darrere de la 
seva desaparició caldrà sumar-hi la pèrdua d’un ric i divers patrimoni natural i paisatgístic, 
començant per l´agrobiodiversitat i acabant per les espècies silvestres vinculades a aquests 
espais històricament antropitzats (Gallego, 2010). Per revertir aquesta situació, cal plan-
tejar de manera urgent la necessitat de tirar endavant una profunda reconversió del sector 
agrari cap a formes més sostenibles, ecològiques i integrades en la pràctica de l’agricultura 
i la ramaderia. Una sortida que hauria de mantenir i reforçar les sinergies entre activitat 
agrària i biodiversitat és la que assegura la pervivència d’aquests mosaics territorials que 
tan afavoreixen el patrimoni natural (Tello, 2010).
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PARTICIPACIóN SOCIAL y ENERGíAS DE CONTRADICCIóN
EN LOS ESPACIOS AGRARIOS PERIURBANOS 

 
alberto Matarán ruiz

Ambientòleg. Universidad de Granada

introducción: arguMentario contra la degradación de los esPacios 
agrarios Periurbanos

Los espacios agrarios periurbanos son lugares donde se agudizan los conflictos 
que tradicionalmente afectan al medio rural. La voracidad del modelo metropolitano 
contemporáneo crea grandes tensiones sobre unos lugares que hasta hace pocos años 
constituían una parte esencial de las ciudades, ya que son una pieza fundamental para 
la sostenibilidad de los sistemas de poblamiento. El crecimiento urbano (residencial, 
comercial e industrial), la incesante construcción de infraestructuras, y la degradación 
de los lugares de contacto entre los espacios urbanos e infraestructurales y su entorno, 
chocan frontalmente con el derecho a existir de los espacios agrarios periurbanos y 
de las gentes que los han creado, los han cuidado y los quieren seguir cuidando en el 
futuro.

Los poderes públicos y privados se han escudado fundamentalmente en tres cuestiones 
para apoyar o en el mejor de los casos permitir esta situación. La primera sería una su-
puesta (e inducida) marginalidad de las agriculturas, del empresariado agrícola y del 
campesinado (Van der Ploeg, 2010) para situar esta parte esencial de nuestra memoria 
biocultural (Toledo y Barreda-Basols, 2008) en clara desventaja con respecto a otros 
usos propios de la metrópolis contemporánea. La planificación urbana, territorial y 
sectorial, en tanto que referencia espacial de las políticas públicas (y de poderosos 
intereses privados), se ha hecho eco de esta tendencia y ha sido colaboradora necesaria 
de los desmanes producidos tanto en nuestras ciudades como en el caso particular de 
los espacios agrarios periurbanos. A pesar de que la mayoría de los documentos de 
planificación reconocen los valores de estos espacios con figuras de protección, solo 
en contadas ocasiones se han desarrollado medidas para hacer efectivas estas figuras 
y se han potenciado las agriculturas periurbanas. Sin embargo, en este último caso, 
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desde hace años se están produciendo experiencias que contradicen la marginación 
de las agriculturas y de las personas que a ellas se dedican, destacan las múltiples 
funciones que cumplen como bien común (Donadieu, 2008) y valorizan en cuanto que 
patrimonio ambiental y cultural. En este artículo haré una descripción y una reivin-
dicación de estas experiencias que están vinculadas a tres cuestiones centrales en los 
espacios agrarios periurbanos: la primera es la posibilidad de generar empleo ajeno a 
las vicisitudes de los flujos de capital y cerca de donde se encuentra la mayor cantidad 
de población en paro, cuestión defendida en numerosos estudios que demuestran el 
carácter estratégico del empleo vinculado a la “recampesinización” para la sosteni-
bilidad de nuestros territorios (Smit, Ratta, y Nasr, 1996; Altieri y Nichols, 2000; 
Toledo y Barreda-Basols, 2008; González de Molina, 2009; Van der Ploeg, 2010); la 
segunda, que también tiene que ver con la autonomía, será la cuestión de la soberanía 
alimentaria, incluyendo, lógicamente, la calidad de los productos que consumimos 
(Vivas, 2010); y la tercera, será la perspectiva de la calidad de vida, en relación con 
el disfrute de entornos saludables y con el uso de las agriculturas como un elemento 
de regeneración urbana y de transformación social (Rubino, 2008), algo cada vez más 
extendido en el campo de las relaciones sociales, de la inserción social, de la educa-
ción, de la salud...

La segunda excusa se contradice con el éxito duradero de ciertas políticas públi-
cas en lugares cercanos (sobre todo el Parque Agrario del Baix Llobregat, creado en 
1998) y en otros lejanos (como el Parque Agrario del Sur de Milán, creado en 1990) 
que dejan sin argumentos a quienes afirman que no hay suficiente experiencia para 
abordar adecuadamente la complejidad de los espacios agrarios periurbanos mediante 
su planificación y su gestión en un contexto mediterráneo. 

La falta de instrumentos y la dificultad para su aplicación en la gestión y la plani-
ficación constituye la tercera excusa utilizada por nuestros gobiernos para no cumplir 
con sus competencias en los espacios agrarios periurbanos. Sin embargo, además de 
ejemplos concretos que contradicen esta postura, existe también un número creciente 
de investigaciones aplicadas en el campo de la planificación, de las ciencias ambien-
tales, de la ecología, del paisaje, del patrimonio, de la sociología, de la antropología... 
que plantean instrumentos innovadores que están al servicio de quien quiera utilizar-
los, tal como ya ocurre en algunos casos (Valenzuela, Pérez Campaña, Aguilera Bena-
vente, y Matarán, 2007; Donadieu, 2008; Dewaelheyns y Gulinck, 2008; Valenzuela 
Montes, Pérez Campaña, y Matarán Ruiz, 2009; Fanfani, 2009).

La conclusión fundamental que se puede obtener de los párrafos anteriores es 
que la situación actual de la mayoría de los espacios agrarios periurbanos es el resul-
tado de la típica conjunción triple entre los intereses de personas y grupos poderosos, 
la voluntad de nuestros gobernantes, y la connivencia o la cobarde indolencia de los 
cuerpos técnicos de la Administración y las empresas, de tal manera que entre todos 
estos actores se actúa en contra del interés público (Naredo, 2008) en algunos casos 
sin ni siquiera plantear las excusas que he descrito. Lógicamente, también hay excep-
ciones muy valiosas, tal como voy a tratar en este artículo.
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la ParticiPación social coMo oPortunidad Para los esPacios agrarios 
Periurbanos

Es esencial desarrollar nuevas vías para la promoción de la sostenibilidad 
(Riechmann, 2009), que deberán ser locales (Latouche, 2009; Serreau, 2010) aunque 
hace tiempo que sabemos que se debe relacionar en red (Riechmann y Fernández 
Buey, 1994; Magnaghi, 2010) y que, lógicamente, tendrán que contar con la par-
ticipación social como uno de los elementos innovadores que permitan superar la 
situación actual. Esta reivindicación histórica de los movimientos sociales en general 
y del ecologista en particular (Riechmann y Fernández Buey, 1994; Martínez Alier, 
1995) se apoya en gran medida en el creciente predominio de la conciencia de lugar 
(Magnaghi, 2010) que se va a describir en este artículo; este proceso está siendo re-
frendado tanto en numerosos estudios y proyectos (sociales e institucionales), como 
en documentos institucionales, entre los que destaca el Convenio Europeo del Paisaje, 
que es paradigmático respecto a la participación y que, además, considera como pai-
sajes importantes a los espacios agrarios periurbanos debido a su carácter cotidiano.

Aunque no es la panacea, y aparte del apoyo institucional y académico, existen 
diversos argumentos que confirman las posibilidades de la participación social que 
yo propongo que sea entendida como la implicación democrática de la ciudadanía en 
los asuntos que atañen al gobierno (en un sentido amplio) de sus lugares más allá del 
mero ejercicio del voto.

Hasta el momento y con algunas (pocas) excepciones, las instituciones han orien-
tado la participación social mediante procesos de consulta sobre planes y proyectos 
previamente definidos (Rosa y Encina, 2004) y atendiendo principalmente a lo que 
Magnaghi (2010) denomina agentes fuertes del territorio, es decir, aquellos que “ti-
enen acceso a la política, a la información y a los recursos económicos y culturales, 
y a las redes de comunicación”. Aquí comienzo la discusión sobre la importancia de 
alterar la ponderación tradicional que se hace de las diferentes opiniones, no sólo para 
“democratizar la democracia”, sino para reclamar también una atención especial a 
quienes tienen algún interés en que los espacios agrarios periurbanos sigan siéndolo. 

No se trata de consensuar algo ya decidido sino de desarrollar en el territorio 
planes y proyectos que sean compartidos por la mayoría de la sociedad (incluyendo 
los agentes débiles). y para ello es necesario contar con una diversidad de agentes 
que, en igualdad de condiciones con los agentes fuertes, puedan construir escena-
rios de futuro para el lugar que habitan. Lógicamente, para que esto se produzca de 
forma generalizada deberán activarse procesos de cambio institucional e incluso 
social que permitan tanto el desarrollo exitoso de estos procesos de participación 
de nuevo tipo, como la participación de todos los agentes, reforzar el papel de los 
agentes débiles y atraer a los agentes dinámicos. De este modo se potencia lo que 
Magnaghi (2010) define de la siguiente manera: “Energías de contradicción serán 
los comportamientos, los conflictos, los movimientos y los actores sociales, cultu-
rales, institucionales y económicos que emanan de la reacción contra las nuevas po-
brezas producidas por los procesos de desterritorialización (...) pobrezas de calidad 
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ambiental y de calidad de vida (degradación ambiental, precariedad, y marginalidad 
producidas por la forma metrópoli y por los correspondientes modelos centro-perife-
ria), y pobrezas de identidad (producidas por la homologación de las culturas, y de los 
modelos de producción y consumo en el proceso de globalización)” Magnaghi (2010).

Si los actores señalados en el apartado anterior no persiguen el interés público 
sino los intereses del poder aunque hayamos respondido a (casi) todas sus dudas-
excusas, cabe esperar que la implicación de la ciudadanía (o por lo menos de los 
sectores con conciencia de lugar como describiré más adelante) permita vislumbrar 
un horizonte diferente. Esto está presente desde hace tiempo las discusiones que 
se dan en el ámbito de la planificación y la gestión territorial, tanto en el campo 
académico-científico (Dewaelheyns y Gulinck, 2008; Baldeschi y Poli, 2008; Fan-
fani, 2009) como en el campo de las experiencias institucionales y sociales, algunas 
de las cuales se van a describir en este artículo, con especial atención a los espacios 
periurbanos.

Articularé el argumentario de esta reflexión siguiendo las tres conclusiones que 
describe José Carmona Gallego (2004) con respecto a la experiencia participativa del 
Parque Miraflores (en este artículo glosaré este y otros ejemplos): “1) Cambiar la ciu-
dad (y yo diría, también del territorio) desde los intereses ciudadanos es posible”; “2) 
La participación ciudadana es un instrumento para la reapropiación de la ciudad (y del 
territorio)” ; y “3) Protagonizar colectivamente la transformación del territorio requiere 
ir más allá de la reivindicación de los cambios, asumiendo espacios de soberanía y au-
togestión”.

Atendiendo al postulado número 1, defiendo que la participación social es esen-
cial para ejercer de contrapeso con respecto al poder establecido y de este modo evitar 
ciertas actuaciones públicas y/o privadas que afectan a un territorio mediante la pre-
sión a las personas que lo gobiernan o lo transforman (Nel·lo, 2006).

Según los postulados 1 y 2, también hay otros ejemplos en los que la participa-
ción social da lugar a propuestas en positivo, de tal manera que la implicación de la 
ciudadanía consigue que se diseñen y se activen determinadas políticas públicas en 
un territorio, aunque esto sea más difícil que conseguir evitar un plan o un proyecto 
ideado por una administración y/o por una entidad privada. 

En el caso de que las personas que gobiernan un territorio se decidan a dar el 
paso de aplicar una política pública más o menos “contradictoria” con lo establecido, 
que ponga en cuestión el poder o que implique ciertas innovaciones con respecto a la 
dinámica general descrita en el apartado anterior, aparecen múltiples problemas que 
ponen en peligro el éxito del proyecto. La lógica y la experiencia nos dicen que en 
estas condiciones una participación social podría suponer una importante reducción 
de estos problemas, ya que considerando los tres postulados en su conjunto, si se con-
sigue la implicación de las personas que viven y cuidan de un lugar, la gente viva a la 
que se refiere Magnaghi (2010), será clave para una gestión y planificación de dicho 
territorio orientada hacia la sostenibilidad.
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Además, si se produce la circunstancia (frecuente) de que el problema de la 
aplicación de una política pública radique en un cambio en las personas que gobiernan 
un territorio o en una involución de la voluntad de las que gobiernan, la participación 
social podría ser una garantía para que esta política pública se active o para que se 
siga desarrollando adecuadamente a pesar del cambio. Lógicamente, la participación 
de la que estoy hablando no se trata de la clásica búsqueda del consenso (consensus 
building), sino de ir mucho más allá.

Por último, tal como explicaré más adelante, una de las ventajas de los espacios 
agrarios periurbanos con respecto a esta forma de entender la participación social es 
el carácter urbano de muchos de los grupos que dan vida a las energías de contradic-
ción; además, la creciente diversidad de nuestras ciudades facilita la existencia en el 
contexto urbano de personas pertenecientes a estos grupos (Vivas, 2010) y genera una 
masa crítica suficiente, algo que no se podría garantizar en el ámbito rural, donde sólo 
en ocasiones aparecen estas energías de contradicción, aun siendo importantes en al-
gunos casos (Nel·lo, 2006). y a esto se suma que las redes que se forman en el ámbito 
rural siempre tienen relaciones muy fructíferas con las redes existentes o formadas ad 
hoc en el medio urbano (Vivas, 2010), de tal manera que la cercanía a las ciudades 
puede reforzar el papel de estas redes, al igual que ocurre en algunos espacios agrari-
os periurbanos (ver ejemplos del apartado 4). Para terminar, es evidente que el papel 
de las energías de contradicción se refuerza con la cercanía de los espacios agrarios 
periurbanos con respecto a los centros de decisión, que siempre están localizados en 
las ciudades.

el PaPel de las “energías de contradicción” en los esPacios agrarios 
Periurbanos

Tal como he descrito en el apartado anterior, la bondad, el rigor y el éxito de 
la participación social pasan por la consideración en igualdad de condiciones de los 
agentes débiles del territorio. Por lo tanto, el principal desafío a la hora de planificar 
e intervenir en estos espacios es ser capaces de fomentar la participación social de los 
agentes débiles y de activar en cada caso las energías de contradicción. Ahora bien, la 
cuestión fundamental es: ¿cuáles son estas energías de contradicción?. Aunque debe-
ría variar en cada caso, para orientar a quienes puedan interesarse en la materia, adap-
tando lo propuesto por Magnaghi (2010), en los párrafos siguientes trato de aportar 
algunas ideas para que cada cual pueda iniciar el debate necesario para responder a 
esta cuestión en cada lugar particular.

Las energías de contradicción estarán representadas en primer lugar por las per-
sonas dedicadas a la agricultura que, tal como describe Magnaghi (2010), “Recons-
truyen una relación de cuidado con la tierra, la calidad alimentaria, el cultivar local, el 
ambiente, y el paisaje, y que implementan relaciones de intercambio con la ciudad”. 
Dentro de esta categoría debería prestarse especial atención al campesinado y en par-
ticular al dedicado a la agricultura ecológica como un agente fundamental, ya que, 
siguiendo lo planteado por Van der Ploeg (2010), además de apoyarse también en la 
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idea de las cadenas cortas de comercialización, van más allá al construir su autonomía 
con respecto a los mercados y al recuperar la memoria biocultural de estas tierras; 
desde mi punto de vista, cualquier estrategia de sostenibilidad territorial debe basarse 
en sistemas agrarios ecológicos propios de la tradición campesina de cada lugar. A 
estos grupos se les pueden sumar, entre otras, personas del mundo de la hostelería y 
la restauración preocupadas por el cuidado de sus territorios, y asociaciones para el 
consumo y el autoconsumo (creando por tanto la figura de prosumidor/a = productor/a 
+ consumidor/a) de productos ecológicos, incluyendo redes de comercio justo y so-
lidario. Todos estos grupos suelen mantener una preocupación importante por la so-
beranía alimentaria (Calori, 2009; Binimelis, 2010) que tiene una gran vinculación 
con los espacios agrarios periurbanos precisamente por su cercanía a los mercados 
principales (las ciudades), que son los lugares donde existen más grupos de este tipo 
(Vivas, 2010).

Por otro lado, es importante el papel del llamado tercer sector y de las empresas 
o cooperativas productivas y financieras (de entre estas últimas sobre todo la banca 
ética), de los sindicatos (principalmente los agrarios) y de otras organizaciones profe-
sionales que en algunos casos tratan de buscar la calidad de los procesos productivos 
y de los productos, y que están activando formas de desarrollo autosostenible basa-
das en los recursos del territorio que están orientadas a cubrir las necesidades de las 
poblaciones cercanas, con lo que mejoran nuestra calidad de vida. De nuevo, estas 
energías se encuentran con más facilidad e incluso con más fuerza en las áreas urbanas 
y periurbanas.

También serán importantes las asociaciones vecinales y de barrio tanto urbanas 
como rurales (o mixtas), que se vinculan a sus territorios y construyen su identidad; 
los colectivos de mujeres que buscan un papel activo en la definición de relaciones de 
género que faciliten el cuidado del territorio, de los espacios públicos y de la calidad 
de vida; asociaciones de mayores que tratan de compartir sus saberes y sus expe-
riencias; o incluso lo que Magnaghi (2010) denomina “agregaciones juveniles que 
construyen espacios públicos y sociales autónomos”, cuyas energías les han permi-
tido activar procesos muy interesantes, y también “migrantes que construyen nuevos 
espacios de ciudadanía y de intercambio multicultural”, que en algunos casos podrían 
aportar a los espacios agrarios periurbanos sus experiencias en el trabajo campesino y 
su interés por las agriculturas y el empleo ligado a éstas. En las ciudades vuelve a ser 
más fácil encontrar una representación de estas energías de contradicción, aunque en 
ocasiones, el asociacionismo es más fuerte y dinámico en las áreas rurales, sobre todo 
el que está vinculado al lugar en el que se asienta.

y por último, aunque no por ello con menor importancia, se encontrarían las aso-
ciaciones ecologistas y culturales que defienden activamente el paisaje y el territorio, y 
que forman redes muy activas, tanto en la denuncia como en la propuesta (Martínez 
Alier, 1995; Nel·lo, 2006). Generalmente, la fuerza de estos colectivos es mayor en las 
ciudades, de tal manera que los espacios agrarios periurbanos han sido y serán lugares 
de atención prioritaria en sus agendas reivindicativas.
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exPeriencias de ParticiPación social en esPacios agrarios Periurbanos

Aunque no pretendo ser exhaustivo, siguiendo la línea de aportar ideas para 
el debate, he considerado importante describir aquí una serie de experiencias que 
representan algunas de las formas de entender la participación social en los espacios 
agrarios periurbanos. De modo orientativo, he tratado de diferenciar tres tipologías: 
a) Experiencias ciudadanas; b) Experiencias de pactos entre la Administración y la 
ciudadanía; c) Experiencias de planificación: los parques agrarios.

a) Experiencias ciudadanas

He incluido en esta categoría las experiencias de reivindicación e intervención 
directa y normalmente (bastante) autónoma por parte de la ciudadanía en los espacios 
agrarios periurbanos. Esto no significa que sean experiencias ajenas a la administra-
ción, pues, excepto en algunos casos de completa autonomía, mantienen relaciones 
(normalmente duales) de colaboración y confrontación con los poderes públicos.

Como anteriormente los he nombrado al final, ahora sitúo en primer lugar el 
papel de los movimientos ecologistas y culturales que desde hace años están traba-
jando para proteger, pero también para dinamizar, los espacios agrarios periurbanos 
contando con la población de las ciudades y también con las personas dedicadas a la 
agricultura, sobre todo el campesinado. Muchos de estos grupos han estado vincula-
dos de una forma u otra a Ecologistas en Acción y sus federaciones, cuyas asociaci-
ones destacan por haber trabajado activamente en la defensa de los espacios agrarios 
periurbanos. Aunque se podrían glosar decenas de ejemplos, quisiera señalar dos ex-
periencias que me parecen destacables: la Plataforma Salvemos la Vega de Granada 
(www.otragranada.org) que aparte de paralizar numerosas agresiones (lamentablemen-
te, no todas) a este espacio, hemos (yo pertenezco a ella desde hace años) conseguido 
que la Administración regional esté elaborando actualmente un Plan Especial para el 
Parque de la Vega de Granada (Matarán Ruiz, Russo Cardozo, Martínez Parra, y Pa-
niagua Guzmán, 2010), y la Plataforma Per l’Horta de Valencia (www.perlhorta.ws), 
que también ha sido capaz de forzar a la administración a elaborar el Plan de Acción 
Territorial de l´Horta. En ambos casos, la Administración no está dando suficiente voz 
a estos colectivos a pesar de la cantidad de propuestas y de actividades que hemos 
realizado para proteger y dinamizar los espacios agrarios periurbanos. En el plano 
internacional, son numerosos los ejemplos de movimientos ecologistas y culturales 
preocupados por los espacios agrarios periurbanos (Fanfani, 2009; Magnaghi, 2010), 
de hecho, muchas de las iniciativas que se describen en los dos subapartados siguien-
tes nacen de demandas ecologistas y de otras organizaciones ciudadanas.

Aunque en algunos casos forman parte de los grupos anteriores, es necesario ha-
cer una mención especial a las asociaciones de personas que se dedican a la agricultu-
ra, que en el Estado español no han participado de forma generalizada en los espacios 
agrarios periurbanos (con algunas excepciones como la Unió de Pagesos en el Parque 
Agrario del Baix Llobregat), pero que en otros países sí se han implicado, como las 
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organizaciones agrarias francesas en el proyecto Terres en Villes (ver más adelante), o 
la significativa y reciente elaboración por parte de la Confederación Italiana de Agri-
cultores de la “Carta para la agricultura periurbana”, que está vinculada al trabajo de 
esta organización y otros colectivos para fomentar la protección y el desarrollo de los 
espacios agrarios periurbanos, que ha llegado a participar en acciones concretas junto 
a estos otros colectivos ciudadanos para construir desde la base proyectos territoriales 
(ver más adelante ejemplos italianos de planificación).

Por otro lado, con respecto a las asociaciones vecinales y barriales algunas de 
ellas están vinculadas de manera diversa (sobre todo por su localización periférica) 
a los espacios agrarios periurbanos. Aunque se cuentan por decenas los grupos que 
trabajan en esta tarea (Morán, 2010), cabe destacar algunas experiencias que plante-
an nuevas formas de ocupar los espacios urbanos, ya sean públicos o privados, con 
una importancia creciente en las grandes capitales, como por ejemplo las del Parque 
Miraflores (Carmona Gallego, 2004) y Parque Tamarguillo (www.parquetamarguillo.
org) en Sevilla, en las que los grupos vecinales incluyen entre sus demandas la recupe-
ración de las agriculturas periurbanas como forma de reapropiación activa del espacio 
público y como método para favorecer la recuperación de la memoria biocultural y la 
calidad alimentaria. También existen numerosos huertos urbanos creados por colecti-
vos sociales en los espacios agrarios periurbanos, algunos de ellos ligados a Centros 
Sociales Ocupados, como Can Masdeu (www.canmasdeu.net) en Barcelona, que está 
integrado en la extensa red de huertos urbanos de esta ciudad (Fock, 2010); aunque en 
el área metropolitana barcelonesa (Domènec y Saury, 2007) la mayor superficie total 
corresponde a energías de contradicción con las que a priori no se cuenta: personas 
jubiladas, gente que emigró del campo a la ciudad, y otros grupos, que han ocupado 
o, en menor medida, alquilado espacios periurbanos para practicar la agricultura como 
estrategia de ocio, de autonomía alimentaria e incluso en algunos casos de complemento 
de rentas (sobre todo en momentos de crisis como el actual). A escala internacional, al 
igual que en otras luchas sociales, cabe destacar la efervescencia latinoamericana donde 
la fuerza de los movimientos barriales (Zibechi, 2008) y campesinos (Giarraca, et 
al, 2009) en algunos casos se orienta a los espacios agrarios periurbanos, tanto para 
mejorar la calidad de vida de las maltratadas periferias de las grandes (y pequeñas) 
ciudades latinoamericanas como para buscar nuevas formas de autonomía laboral y 
soberanía alimentaria, que en ocasiones se vinculan a la tradición campesina de las co-
munidades originarias (Zibechi, 2006) y que siempre están relacionadas con la respu-
esta a los efectos devastadores del imperialismo, donde la experiencia cubana es para-
digmática (Cruz, 2002; Santandreu y Dubbleing, 2002), y de las políticas neoliberales 
que éste impone como en el caso argentino (Benencia, Quaranta, y Souza Casadinho, 
2009), en el que conviven experiencias de autoconsumo y de autoempleo que han sido 
promovidas parcialmente por el estado a través del Plan Pro-Huerta (http://www.inta.
gov.ar/extension/prohuerta/ins/institucional.htm) con grupos de personas similares a 
los que se describen a continuación.

Por último, también existe un número creciente de grupos para el consumo e incluso 
el autoconsumo de productos ecológicos, que están proliferando en la mayoría de ciudades 
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de los países centrales vinculados principalmente a sus espacios agrarios periurbanos, aun-
que también tienen relaciones con otros grupos que existen en algunas comarcas rurales. 
En el Estado español destaca el caso de Cataluña, con numerosas experiencias activas 
desde hace décadas (Binimelis, 2010, Vivas, 2010). En el resto del país, algunas de las 
experiencias comenzaron en los espacios agrarios periurbanos, como el ya histórico BAH! 
(Bajo el Asfalto está la Huerta, bah.ourproject.org) en Madrid o el más reciente grupo 
Hortigas en Granada (hortigas.blogspot.com), aunque problemas con los precios del suelo 
y otros procesos urbanos les hicieron desplazarse a zonas algo más alejadas; sin embargo, 
otras experiencias que comenzaron vinculadas al mundo rural, como La Ortiga en Sevilla 
(www.laortiga.com), que nació junto con la Cooperativa la Verde (Becerra Gómez, 2004), 
ahora mantienen relaciones también con personas que producen en el espacio agrario pe-
riurbano sevillano; por último, cabe destacar la experiencia recién iniciada de El Vergel de 
la Vega en Granada, que ha nacido como un éxito más del movimiento en defensa de este 
territorio. En el panorama internacional destacan las AMAT-Associations pour le Maintien 
de l´Agriculture Paysanne (Asociaciones para la Conservación de la Agricultura Campesina) 
en Francia, donde existen entre 500 y 1.000 asociaciones según la fuente (Lamine, 2008), 
y los Grupi di Acquisto Solidale (Grupos de compra solidaria, www.retegas.org) en Italia, 
y cabe destacar que éstos últimos están participando en los proyectos de parques agrarios.

b) Experiencias de pactos entre la administración y la ciudadanía

Aunque todavía no es muy común en el Estado español, en el resto de Europa y 
en Norteamérica existen numerosas experiencias en las que los poderes públicos, los 
agentes económicos y los grupos ciudadanos se ponen de acuerdo para trabajar por un 
territorio, que en muchos casos es un espacio agrario periurbano.

Esta idea se ha desarrollado de modo particular en Francia y Bélgica, donde 
estos pactos toman la forma de “Contrat de paiys” y “Contrat de Rivières” (que han 
sido exportados con éxito para dar lugar a los “Contratti di fiume” italianos). En el 
caso francés también están vinculados a la formación de asociaciones (que implican 
a los tres sectores descritos) como las terres en ville (http://www.terresenvilles.org/) 
y a la creación de instrumentos específicos de gobernanza del territorio periurbano 
asociados a las políticas de gestión y ordenación territorial, como las experiencias 
pactistas de las Charte agricole o de los Programmes agriurbains (Poulot, 2008), que 
generalmente forman parte de unos documentos de planificación y gestión territorial 
específicos para las agriculturas periurbanas denominados Projets Agriurbains (Vidal 
y Fleury, 2008).

En Estados Unidos se han desarrollado los llamados Collaborative community 
efforts to preserve farmland y otras experiencias, como las vinculadas al American 
Farmland Trust (www.farmland.org) que en algunos casos están vinculadas a los es-
pacios agrarios periurbanos que se consideran muy amenazados por el modelo urbano 
norteamericano (Esseks, et al, 2009). En ocasiones se trata de iniciativas nacidas des-
de la base que consideran la centralidad de las personas dedicadas a las agriculturas y 
que llegan a organizarse en torno a la creación de comités ciudadanos.
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c) Experiencias de planificación: los parques agrarios

Aunque anteriormente he situado la planificación como una de las responsables 
de la degradación actual de los espacios agrarios periurbanos, también he señalado la 
existencia de excepciones que demuestran la posibilidad de planificar estos espacios 
con cierto éxito, incluyendo también la participación social como un elemento impor-
tante tal como voy a describir a continuación.

En el ámbito mediterráneo, la experiencia decana en esta materia es la del Par-
que Agrario del Sur de Milán (Parco Agricolo Sud Milano, www.provincia.mi.it/par-
cosud/index.jsp), nacido en 1990 gracias a la suma de la voluntad de numerosos mu-
nicipios y de la provincia de Milán. Aunque no he encontrado referencias explícitas, 
Andrea Calori (2010) alude a la participación ciudadana vinculada a un incremento 
en la conciencia de lugar (en una región innovadora y activa socialmente durante esos 
años) como rechazo a los procesos de degradación producidos por la expansión in-
controlada y desordenada de la metrópoli milanesa. La idea siempre fue la de la de va-
lorizar tanto las agriculturas como el patrimonio ambiental y cultural de este espacio, 
contando, por tanto, con un apoyo creciente de las personas dedicadas a la agricultura. 
De hecho, en el artículo 14 de los estatutos del parque se acuerda la presencia de tres 
representantes agrarios en un Comité Técnico Agrícola que debe opinar sobre todo 
aquello que afecte a la actividad agrícola. Aunque no es un ente de gestión propiamen-
te dicho, se asemeja mucho a estos y facilita la participación constante de las personas 
dedicadas a la agricultura. Sin embargo, según el artículo 17, la participación del resto 
de energías de contradicción (sindicatos, asociaciones ecologistas, empresariales, cul-
turales, juveniles...) queda resuelta con la publicación de los proyectos en curso y con 
la consulta, eso sí, orientada a la implicación de estas energías en dichos proyectos.

Según Andrea Calori (2010), en la actualidad, el parque pasa por una situación 
de impasse debida tanto a los cambios institucionales como a la fuerza de las presi-
ones especulativas acrecentadas con la celebración de la Expo 2015 en Milán. Sin 
embargo, el fortalecimiento del parque está llegando desde la base gracias a la parti-
cipación social que se está desarrollando en torno a la relación entre el campesinado 
más innovador y los cada vez más numerosos Grupos de Acquisto Solidale (GAS), a 
los que me referí anteriormente. Además, tanto las energías que sustentan el parque 
como otros movimientos sociales milaneses, junto con personas de la universidad, 
están promoviendo que la Expo 2015, a priori dedicada a la sostenibilidad, sea un 
revulsivo para mejorar el parque con otro tipo de iniciativas similares que cambien la 
tendencia insostenible que sigue la metrópoli milanesa.

Otra experiencia fundamental, por nuestra cercanía con respecto a ella, es la del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, que existe desde 1998 en el área metropolitana de 
Barcelona. Este parque es el resultado claro de la participación social de las personas 
que se dedicaban y se dedican a la agricultura en este espacio (Callau y Montasell, 
2009). Así ha sido desde que a finales de los años setenta se realiza la primera cam-
paña con el lema Salvem el Pla! hasta que se crea el consorcio del parque con la 
participación de las organizaciones agrarias y gracias a la voluntad de un grupo de 
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municipios y del gobierno provincial como en el caso milanés. Sin embargo, algunas 
de las energías de contradicción descritas en este artículo no han querido o no han 
podido participar de su gestión.

La última experiencia que quiero destacar en este artículo es la del Parque Agra-
rio de Prato en Toscana (Italia), descrita con gran detalle en el libro editado por David 
Fanfani (2009). Aunque este parque todavía no ha sido creado de forma efectiva por 
la Administración, al nacer desde la base, las asociaciones y personas que lo promovie-
ron y que consiguieron que el Ayuntamiento lo incluyera en su Plan de Ordenación 
Urbana, se han asociado en un Forum por el Parque (Forum per il Parco) y, junto con 
la Universidad de Florencia, están activando proyectos que de hecho construyen el 
propio parque, en un claro ejemplo de que las energías de contradicción son un pilar 
fundamental para la sostenibilidad de los espacios agrarios periurbanos.

conclusiones

La sostenibilidad debe llegar también a las aglomeraciones urbanas donde vive la 
mayoría de la población española. En este sentido, es esencial una vuelta a la centralidad 
del territorio que permita una reconstrucción de los límites de las ciudades favorecida por 
nuevas relaciones con sus bioregiones respectivas en las que ya se están activando procesos 
de territorialización por parte de algunas de las energías de contradicción descritas en este 
artículo e incluso por parte de poderes públicos preocupados por la calidad de vida. Este 
proceso será más traumático y más lento en las ciudades que hayan destruido gran parte 
de su patrimonio, que hayan consumido por ejemplo el suelo agrario que las rodeaba y las 
alimentaba tradicionalmente, y que hayan sido el lugar preferente de la expansión metropo-
litana desenfrenada de las últimas décadas. Sin embargo, todavía es importante en muchos 
de estos espacios la identidad de las centralidades preexistentes lo que, junto con el desarro-
llo de energías de contradicción ligadas al contexto barrial o local, podría facilitar el desar-
rollo de otras maneras de hacer para la recuperación de estos núcleos como base para una 
descomposición de la metrópoli española contemporánea en una constelación de ciudades 
medias. Además, en este punto podría ser esencial el papel de recuperación del espacio pú-
blico y de redefinición de los límites urbanos que algunos movimientos están desarrollando.

Para abordar con éxito todas estas cuestiones y conseguir la sostenibilidad de los 
espacios agrarios periurbanos deber quedar claro que la participación social no es sólo 
una exigencia democrática, sino una urgencia y que los agentes débiles y las energías de 
contradicción deben ejercer un papel fundamental en esta construcción de escenarios de 
futuro sostenibles.

En el caso de las experiencias de planificación, tanto las que están consolidadas 
como las que no, es necesario activar procesos de participación social constantes, que 
podrían estar ligados a experiencias pactistas entre la Administración y los diferentes 
agentes del territorio que han tenido éxito en otros países.

Por último, aunque el crecimiento de la conciencia de lugar genera experiencias 
ciudadanas alentadoras que están transformando la reivindicación en proyecto territorial, 
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la participación social tal como se explica en este artículo no es la panacea, ya que tiene 
numerosos problemas, como cualquier otra cuestión compleja de nuestro tiempo.
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LA NOVA PAGESIA EMERGENT  
I ELS ESPAIS AGRARIS PERIURBANS 

 
neus Monllor rico

Ambientòloga. Espai Tomata

la nova Pagesia eMergent

La incorporació de gent jove al camp és un tema pendent a Catalunya i a la ma-
jor part de països industrialitzats del món, des de fa massa temps (González, 2002:18; 
Alberdi Collantes, 2002:8; Sotte, 2003:2; Izcara Palacios, 2005:51). Els canvis eco-
nòmics i socials dels últims anys han portat el sector agrari a un escenari ple d’incer-
teses i de complexitat. En aquest marc general, on les barreres per accedir a l’activitat 
agrària són elevades i on les portes de sortida del sector estan obertes de bat a bat, 
tirar endavant un projecte empresarial agrari no és una tasca senzilla (Lasley, 2005:1; 
Williams i Farrington, 2006:1; Gillespie Jr i Ellen, 2010:31). El resultat és que molt 
del jovent nascut a les explotacions agràries familiars tradicionals viu cada vegada 
més allunyat d’un sector que ja no sembla que sigui el prioritari, malgrat que sempre 
serà el primari. 

En aquest escenari, és important posar sobre la taula l’emergència d’un grup de 
joves, i de vegades no tan joves, que sense tenir un origen agrari previ tenen la il·lusió 
i la plena vocació de voler fer de la pagesia el seu projecte professional i vital (Barham 
et al, 2001; Ruhf et al, 2003; Mailfert, 2007:22). Tenen igualment barreres per acce-
dir-hi, moltes vegades més grans de les que afronten els que relleven una explotació 
agrària engegada; però també tenen tota una sèrie de fortaleses que actualment els 
situa en el mapa agrari com a futurs professionals del camp.

Per entendre amb més precisió aquesta nova realitat econòmica i social del 
món agrari, s’ha portat a terme un treball doctoral que mostra la realitat del procés 
d´incorporació a l´activitat agrària en dues àrees d´estudi: la província d’Ontario (Ca-
nadà) i les comarques gironines (Monllor, 2011). La informació que mostra aquest ar-
ticle és fruit de la feina exploratòria i d’anàlisi, que ha permès identificar dos grups de 
joves, els que relleven l´activitat agrària familiar (pagesia tradicional) i els que entren 
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de nou en el sector agrari (pagesia nouvinguda). Els grups mostren característiques 
molt diferents pel que fa al procés d´incorporació, a les seves pràctiques agràries i a 
l´actitud que tenen front el present i el futur del sector agrari.

Una de les observacions més rellevant és que, malgrat la situació de desànim 
generalitzat i de perspectives poc esperançadores per al sector agrari i per al futur 
del món rural, hi ha un grup de persones joves amb vocació però sense origen agrari 
directe. Són joves que no han nascut en una explotació agrària familiar, però que tenen 
el ple convenciment de fer de la pagesia la seva professió (Langreo, 2000; Ellen, 2001; 
Gillespie i Ellen, 2010; Niewolny i Lillard, 2010). 

El nou perfil de pagesia nouvinguda respon al d’una persona jove que en el mo-
ment en què es posa a planificar la incorporació té poc més de vint anys, i que en té 
quasi trenta quan comença a prendre decisions en una explotació agrària. La persona 
nouvinguda prové majorment d’àrees urbanes, malgrat que també hi ha joves d’àrees 
rurals sense passat agrari que s’incorporen al sector. Aquests es diferencien dels de 
ciutat perquè tenen més fàcil l’accés a les xarxes agràries, a la terra, al coneixement, 
etc. (Mailfert, 2007). La proximitat al món rural juga a favor d’una inserció amb èxit 
al sector agrari per part d’aquests joves sense origen directe, però nascuts en àrees 
rurals. D’altra banda, les persones joves que s’han criat en àrees urbanes tenen, a 
priori, un desconeixement més marcat del sector. S’hi acosten més aviat per temes 
relacionats amb el medi ambient, la salut, el benestar de les persones o la cura per 
l’alimentació.

Bona part dels joves nouvinguts al sector agrari tenen estudis universitaris, i la 
majoria prové d’àrees com la sociologia, el medi ambient, la biologia o les humanitats; 
en canvi, la formació agrària és poc comuna entre el nou perfil de pagesia nouvinguda. 
Aquest fet planteja diferents reptes: el primer, l’accés a una formació de qualitat i fo-
calitzada a les seves necessitats; el segon, l’aprofitament d’altres coneixements (eco-
nòmics, de màrqueting, educatius, etc.) per posar en valor la nova experiència agrària.

Un dels fets que més diferencia la pagesia nouvinguda de la pagesia tradicional 
és l’elevat nombre de dones que s’incorporen a l’activitat agrària assumint totes les 
responsabilitats de gestió i maneig. Aquest fet contrasta amb el paper tradicional de 
la dona pagesa i de la invisibilitat que ha tingut al llarg de la història del món agrari 
(Salamaña, 1991; Sampedro, 2000: 85). Apareix una nova dinàmica social que marca 
un tarannà diferent en la gestió de les empreses agràries que són liderades per dones, 
on predomina la producció agrària ecològica, la diferenciació del producte, la creació 
d’una marca de qualitat o la venda directa a través de diferents canals.

Molts dels joves nouvinguts acostumen a fer un Pla d’empresa. Aquest es con-
verteix en una eina bàsica de previsió i planificació d’una activitat empresarial en la 
qual són nous i, per tant, on cal anar pas a pas, amb un control acurat de les fases del 
procés d’arrencada vers la consolidació. La gran majoria fa un ús habitual del correu 
electrònic, i un percentatge força considerable disposa d’una web pròpia des d’on es 
dóna a conèixer al món, ja sigui per explicar les particularitats de l’explotació agrària 
on produeix aliments o per vendre el seu producte per Internet. 
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Aquestes persones nouvingudes posen en marxa activitats agràries que també 
difereixen dels models industrials fomentats durant les darreres dècades. Uns dels pri-
mers canvis és la nomenclatura, ja que s’ha constatat que alguns joves no volen sentir 
a dir Explotació agrària, i parlen més aviat d’Experiència o d’Empresa agrària. Tot i 
que varia en funció del subsector, també és interessant observar la tendència general 
a posar en marxa activitats agràries de dimensions petites o mitjanes. Aquesta estra-
tègia acostuma a anar acompanyada de la creació d’un valor afegit, ja sigui a partir 
de la venda directa o de la creació d’una marca pròpia o d’unes produccions que es 
distingeixen per ser ecològiques, amb segell certificat o en procés d’aconseguir-lo. El 
sector que més predomina és el d’horta, seguit de l’oví. Cal tenir present que no tots 
els subsectors tenen les mateixes oportunitats d’accés; en alguns, les barreres d’entra-
da els fan gairebé inaccessibles. 

Un altre tret característic del grup de joves nouvinguts és la visió del món que 
expressen i exposen, on s’identifica un canvi de paradigma en alguns dels aspectes 
relacionats amb l’activitat agrària i les seves dinàmiques de gestió. Es poden destacar 
temes com el rebuig als Organismes Modificats Genèticament (OMG), la confiança en 
la viabilitat de les empreses agràries de dimensions reduïdes o el desig de col·laborar 
amb entitats no agràries. Aquests exemples mostren una actitud oberta vers un canvi 
de paradigma, on la pràctica agrària forma part d’una nova manera d’entendre el món. 
Ja fa uns quants anys que el model intensiu i deslligat de la terra i de la seva gent 
es qüestiona des de diferents àmbits (Ploeg, 2003; Izquierdo, 2009; Roca i Monllor, 
2009). Sembla, doncs, que ara és un bon moment per fer ressorgir mirades noves que 
visualitzin el sector agrari més enllà de la llarga crisi que arrossega. 

El grup de pagesia nouvinguda presenta unes característiques que permeten 
anar definint nous models agraris alternatius al de la modernització a ultrança. Aquest 
tarannà també es troba entre la pagesia tradicional que relleva explotacions agràries 
familiars amb una energia renovada, dinàmica i molt activa. A aquest conjunt de 
persones que miren el futur amb optimisme, que arrelen les estratègies agràries a la 
terra, que fan de la cooperació una eina imprescindible, que cerquen l’autonomia si 
cal fins a sota de les pedres i que defensen l’espai agrari com a font insubstituïble 
de riquesa, les anomenem a partir d’ara Nova pagesia. Són homes i dones que volen 
viure de l’activitat agrària, tant si s’han criat rodejats de camps i de bestiar som si 
ho han fet en un entorn urbà. La Nova pagesia emergent es caracteritza per cercar el 
seu camí en un món globalitzat que foragita l’activitat agrària d’allà on el mercat no 
li interessa. La Nova pagesia es rebel·la, i defensa un espai propi de lluita i dignitat, 
on es constata que cada vegada són més les persones que estan “recamperolant” els 
espais agraris arreu de la geografia mundial (Ploeg, 2008) independentment del seu 
origen familiar.

la realitat a l’esPai agrari Periurbà

La nova pagesia, tant si agafa les regnes de la tradició com si engega de nou una 
activitat agrària, fa passes endavant per caminar vers una agricultura i una ramaderia 
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vibrants, actives i vives. Un dels llocs per acollir aquesta nova actitud emergent són 
els espais agraris periurbans. La complexa realitat territorial demana a la pagesia que 
hi vulgui treballar una actitud oberta als canvis i a la incertesa, al mateix temps que 
reclama flexibilitat a l’hora de relacionar-se amb els altres agents socials i econòmics. 
La nova pagesia presenta eines més enllà de l’estricte coneixement agronòmic que 
li permeten desenvolupar-se amb èxit en un ambient ple de conflictes actius amb la 
trama urbana.

Per la seva banda, un dels trets bàsics de la nova pagesia és la lluita per assolir 
graus d’autonomia i independència que li donin les capacitats bàsiques per poder viure 
dignament de l’activitat agrària. El primer pas vers una major autonomia és poder posar 
el preu del producte que es fa. Avui dia, marcar el preu no té preu. La major part de page-
sos i pageses venen el seu producte, moltes vegades d’una qualitat excel·lent, a uns preus 
ridículs imposats pel negociant, la indústria o la gran superfície comercial. En aquest 
sentit, l’escurçament de les cadenes comercials és una estratègia que dóna molt bons 
resultats. El valor afegit de la matèria primera rau en qui la produeix, ja que es fa l’esforç 
d’acostar-la fins al consumidor final. Aquesta estratègia també passa per identificar el 
pagès o la pagesa perquè sigui més visible i mantingui la seva identitat. Aquest pont ha 
d’ésser construït entre dues parts: pagesia i consum. El paper que exerceix la ciutadania 
que cada dia ha de comprar aliments per satisfer les seves necessitats és vital perquè la 
pagesia que aposta pel territori tingui una sortida real, estable i segura.

L’agricultura i la ramaderia periurbanes juguen a casa quan empren l’estratègia 
de la venda directa. La seva proximitat a nuclis de població importants facilita la 
posada en marxa de mesures d’acostament al consum. El foment dels mercats locals, 
del turisme agrari o de la venda per Internet són alguns dels exemples de la represa 
de contacte entre qui produeix els aliments i qui els consumeix. Aquest fet s’observa 
cada vegada a més territoris, sobretot si l’espai agrari s’ha vist amenaçat i han nascut 
noves i renovades maneres de defensar-lo i de posar-lo en valor. 

Una de les conseqüències del foment de la venda directa és l’augment expo-
nencial dels grups de consum de productes ecològics, locals i de temporada. Aquest 
fenomen emergent que ha tingut lloc en l’última dècada està molt connectat als espais 
agraris periurbans. L’elevada concentració de població permet que la pagesia s’orga-
nitzi i pugui accedir a un volum considerable de clients fidels a qui vendre producte 
fresc de confiança. Els grups de consum organitzen la distribució d’una manera regu-
lar on els socis es posen en contacte directament amb la pagesia o amb les persones 
que elaboren. Existeix un vincle bilateral on els consumidors donen suport a l’activi-
tat agrària a partir del tracte personal directe i on la pagesia coneix qui acabarà sent 
la persona final que gaudeixi dels seus productes. Aquest model neix, entre d’altres 
raons, com a resposta a la poca confiança que generen les grans distribuïdores i la 
compra als supermercats. Una altra variant és la tècnica de les cistelles lliurades a do-
micili, que han tingut molt bona acceptació sobretot per a la població urbana que no es 
vol implicar a títol personal en la dinàmica social d’un grup de consum. En aquest cas, 
la relació de la persona que compra amb la que produeix no és tan propera, malgrat 
que en tot moment se sap l’origen dels aliments.
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Una altra forma innovadora d’acostar-se al producte és collint-lo personalment. 
Per exemple, al Canadà està força instaurada des de fa temps una pràctica que en diuen 
Pick your own (Agafa-t’ho tu mateix!), on la compra es fa directament al camp. Per a 
moltes famílies, és una barreja lúdica, així com una bona oportunitat per fer pedago-
gia, tant per als infants com per a la població adulta que ha nascut desconnectada de la 
realitat agrària. Aquesta és una pràctica fàcilment transportable als espais periurbans 
catalans, on la població de la ciutat és cada vegada més propensa a tenir cura de l’ali-
mentació i dels espais agraris propers.

Si des del consum es fa l’esforç de donar suport a la pagesia local i propera, 
es dóna un pas més vers l’equilibri territorial. L’activitat agrària lligada a la terra de-
senvolupa tota una sèrie de funcions que formen part d’una estratègia més àmplia de 
desenvolupament rural. Són les que tradicionalment ha desenvolupat el sector agrari i 
que moltes vegades s’han vist malmeses o arraconades per la industrialització de les 
activitats agrícoles i ramaderes. El territori demana una pagesia generadora d’aquesta 
tasca multifuncional, on les externalitats positives es puguin visualitzar d’una manera 
molt quotidiana. Els espais agraris periurbans han de tenir vida, persones que hi tre-
ballin, persones que s’acostin a comprar els productes dels qui hi treballen i persones 
que tinguin cura que l’engranatge local afavoreixi activitats de dinamització social, 
econòmica i ambiental.

reflexió final

L’energia que caracteritza la nova onada de persones joves amb vocació agrà-
ria optimista emana amb força a diferents punts del territori i especialment a les 
zones properes a les ciutats. El fet que joves sense origen agrari vulguin accedir a 
l’activitat agrària està creant ponts entre el món urbà i el món agrari, tantes vega-
des bloquejats. La incorporació de nous perfils professionals és una oportunitat per 
aprofitar els avantatges comparatius de cada espai agrari. En el cas dels periurbans, 
el ric i complex entramat agrourbà en què se situen convida a inventar noves estra-
tègies de viabilitat de l’activitat agrària, sempre lligades a l’entorn on estan arre-
lades. És important que neixin nous ideals, noves maneres de fer i noves propostes 
per dinamitzar el teixit agrari local. Rejovenir les zones periurbanes amb pagesos 
i pageses de perfils heterogenis és una oportunitat per poder aprofitar les diferents 
estratègies que inclouen els espais de contacte. Penso que actualment hi ha una 
oportunitat brillant perquè joves que han nascut arrelats a la terra (pagesia tradici-
onal) i joves que hi accedeixen de nou (pagesia nouvinguda) puguin trobar vincles 
d’unió per treballar plegats. Cadascú aporta una part de coneixement, de motivació 
i de visió del món diferent, que es complementen i donen força a una nova realitat 
agrària. Els espais agraris periurbans faciliten aquesta interconnexió entre persones 
joves de diversos orígens, familiars i geogràfics, però amb objectius estratègics molt 
semblants.
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CONSTRUyENDO ALIANZAS:
AEROPUERTOS y ESPACIOS AGRARIOS PERIURBANOS

 
Pere suau-sánchez 

Geògraf. Universitat Autònoma de Barcelona

 

introducción

Este artículo introduce la alianza entre dos conceptos aparentemente contradictorios: 
los aeropuertos y los espacios agrarios periurbanos. Estos últimos están sometidos a una 
gran presión urbanística que dificulta su gestión diaria y que en casos extremos puede poner 
en peligro su continuidad (ver, por ejemplo, Paül (2006) para una revisión en profundidad 
del caso del Parque Agrario del Baix Llobregat). Por su parte, los aeropuertos situados en 
entornos metropolitanos son generadores de molestias varias y, al mismo tiempo, también 
están sometidos a la presión urbanística que dificulta su operatividad. De hecho, existe una 
extensa literatura científica sobre como las limitaciones de espacio pueden convertirse en un 
problema para los aeropuertos a la hora de dar respuesta a la creciente demanda en el trans-
porte aéreo (ver, por ejemplo, Suau-Sanchez et al., 2011; de Wit y Burghouwt, 2008; Madas 
y Zografos, 2008; Graham y Guyer, 1999; Coleman, 1999). Además de las imposibilidades 
de expansión, el ruido generado por las aeronaves sobrevolando las zonas residenciales 
próximas a los aeropuertos añade problemas operacionales que limitan la capacidad del ae-
ropuerto. Es por eso que el concepto de capacidad aeroportuaria está siendo substituido por 
el de capacidad ambiental aeroportuaria (ver Upham et al., 2004).

Esta claro, pues, que tanto aeropuertos como espacios agrarios periurbanos tienen un 
problema común: la presión urbanística. La pregunta que aquí nos hacemos, pues, es si existen 
posibles alianzas entre espacios agrarios periurbanos y aeropuertos que beneficien a ambos.

la iMPortancia de la Planificación y gestión de los usos del suelo 
Para evitar el ruido de las aeronaves

La tecnología no es suficiente

Según Coleman (1999:119), “es la capacidad ambiental de los aeropuertos, más que 
sus restricciones físicas y financieras, la que genera desequilibrios y dificultades al creci-
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miento” del tráfico aéreo. De hecho, OACI (2007) y Airbus (2007) afirman que, aunque 
las aeronaves de hoy son un 75% más silenciosas que hace 40 años, la mayor limitación 
ambiental de los aeropuertos está asociada con el ruido generado por los aviones. Las 
mejoras tecnológicas han tenido importantes efectos positivos en el número de personas 
expuestas al ruido de los aviones; tal y como muestra el Model for Assessing Global Expo-
sure of the Noise of Transport Aircraft (MAGENTA), del año 2000 al año 2006 se produjo 
una reducción del 30% en el número de personas dentro del contorno de los 65 dB (nivel 
día-noche DNL). A pesar de esta aparente reducción del nivel de exposición al ruido, Tho-
mas y Martin (2003) argumentan que hay tres factores que agravan el nivel de molestia 
de las personas expuestas al ruido de los aviones: a) aunque el ruido de las aeronaves se 
ha reducido desde el punto de vista individual, el tráfico ha incrementado; b) teniendo en 
cuenta las certificaciones de ruido de la Organización para la Aviación Civil Internacional 
(OACI) y los ratios de crecimiento de tráfico, la exposición al ruido tenderá a incrementar-
se; y c) la molestia por ruido suele ser un elemento subjetivo relacionado con la percepción 
y la tolerancia al elemento que la genera.

Ruido y subjetividad

La intensidad del sonido puede ser medida objetivamente. Sin embargo, el enojo 
y la molestia del ruido son una cuestión de percepción y tolerancia que no puede ser 
considerada ni medida objetivamente (ver Cidell, 2008; Kroesen et al., 2008; Bröer, 
2006; Upham et al., 2004; Thomas y Martin 2003; Stallen, 1999). De acuerdo con 
Stallen (1999:69), “el sonido se convierte en ruido por una evaluación particular que 
realiza la persona. Así, para comprender el enojo generado por el ruido hay que com-
prender los procesos sociales, de juicio y evaluación.” En consecuencia, el enojo por 
el ruido no solo depende de factores acústicos objetivos, sino también de otros muchos 
factores que son no acústicos y dependen de evaluaciones subjetivas. Numerosos estu-
dios demuestras que los aspectos no acústicos son tan importantes como las variables 
puramente acústicas (Suau-Sanchez et al., 2011; Lieshout et al., 2008; Kroesen et 
al., 2008; Stallen, 2007a, 2007b; Bröer, 2006; Gordijn et al., 2006; Baarsma, 2000; 
Guski, 1999; Fields, 1993; Job, 1988). De hecho, según Guski (1999) solo una tercera 
parte de la variación en el enojo por ruido puede ser explicada por factores acústicos. 
En este sentido, también hay que considerar que el número de quejas no siempre está 
relacionado con el nivel de enojo o la cantidad de personas enojadas (Lieshout et al., 
2006, 2008; Gordijn et al., 2006).

Stallen (1999) desarrolló un marco de análisis para el enojo por ruido ambiental 
basado en la teoría del estrés psicológico de Lazarus (1966). Este marco considera 
que, además de la molestia por ruido percibida, la percepción del control sobre la 
emisión de ruido (por ejemplo, la previsibilidad del evento de ruido, transparencia 
y accesibilidad a la información del gestor aeroportuario, nivel de confianza entre el 
ciudadano y el gestor, oportunidad de expresar la opinión) es un elemento clave para 
la capacidad de sobrellevar el ruido. Una alta molestia con un alto control puede ser 
menos enojante que una molestia moderada sin control. Así pues, manejar o superar 
el enojo es una reevaluación de la situación ambiental de uno mismo.
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El marco de análisis de Stallen y la idea de tolerancia están relacionados con el 
concepto de NIMBy (Not In My Back Yard), el cual se refiere a la oposición local en 
contra de una iniciativa tomada por otros que afecta a la escala local (Paül, 2006). El 
comportamiento NIMBy es considerado localista, egoísta, poco solidario y que va 
en contra del interés general (McAvoy (1999), Dear (1992), ver también Humpheys 
y Francis (2002) para el comportamiento NIMBy en relación a los aeropuertos). Sin 
embargo, también es importante subrayar que la oposición a una infraestructura o 
equipamiento suele ir motivada por otros factores como los beneficios esperados de la 
existencia de la presencia del equipamiento, la falta de transparencia o diálogo en el 
proceso de planificación y toma de decisiones (Suau-Sanchez et al., 2011).

Una visión más proactiva

Parece, así, que la variable subjetiva es esencial y que la tecnología no es suficiente 
para afrontar la problemática del ruido. Es por eso que en 2001 la OACI adoptó una nueva 
política, llamada “Enfoque Equilibrado”, que pretende afrontar la reducción del ruido de 
una manera más holística considerando los siguientes elementos: a) reducción del ruido 
en el origen (aeronave); b) planificación y gestión de los usos del suelo; c) mejoras en los 
procedimientos operacionales (abatimientos y aproximación en descenso continuo); y d) 
restricciones en las operaciones (OACI, 2001). De esta manera, el Enfoque Equilibrado 
añade tres nuevas estrategias a la medida tradicional de reducir el ruido generado por las 
aeronaves. Sin embargo, las mejoras en los procedimientos operacionales y las restricciones 
en las operaciones son medidas reactivas que no anticipan el problema del ruido y pue-
den derivar en una reducción de la capacidad operativa del aeropuerto. Por otro lado, la 
planificación y gestión de los usos del suelo representan una política proactiva, ya que no 
permitiendo los desarrollos urbanísticos o escogiendo los usos adecuados en las rutas de 
aproximación y despegue se evita, de origen, la posible aparición del conflicto, ya sea por 
una excesiva exposición objetiva al ruido (excesiva dosis de decibelios) o por una percep-
ción subjetiva que lleva al enojo del ciudadano.

Planificación y gestión de los usos del suelo: el PaPel de los 
esPacios agrarios Periurbanos

Es en este punto en el que entran en juego los espacios agrarios periurbanos. 
La Tabla 1 resume, de acuerdo con las especificaciones de la Federal Aviation Admi-
nistration del Gobierno de los Estados Unidos, el nivel de compatibilidad de varios 
usos del suelo con el ruido generado por las aeronaves. Como puede comprobarse, el 
uso agrícola es uno de los pocos que posee compatibilidad total con el ruido de las 
aeronaves, mayor incluso que la manufactura y la industria, siendo estos últimos unos 
de los usos más comunes en los entornos aeroportuarios (FAA, 1986). De hecho, la 
legislación española limita los usos industriales en zonas de ruido (ver Tabla 2).

De forma más concreta, la guía de usos del suelo para el ruido de aeronaves del 
Ministerio de Transporte Gobierno de Canadá (TC, 1978, 1997) considera la huerta y 
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Tabla 1. Guía de usos del suelo compatibles con el ruido de las aeronaves.  
Fuente: FAA (1986).

Uso Categoría Nivel de sonido**

  <65 65-70 70-75 75-80 80-85 >85

Residencial

 Viviendas C     

Equipamientos públicos

 Escuelas C     

 Hospitales C     

 Iglesias y auditorios C     

 Servicios gubernamentales C C    

 Transporte C C C C C C

Comercial

 Oficinas C C    

 Comercio al por menor C C    

 Comunicaciones C C    

 Centros comerciales C C C C C 

Manufactura y producción

 Ganadería C C C   

 Manufactura en general C C C C C 

 Agricultura y silvicultura C C C C C C

 Pesca y piscifactorías C C C C C C

 Minería C C C C C C

Recreacional

 Anfiteatros y teatros al aire libre C     

 Zoológicos C C    

 Estadios C C C   

 Campos de golf C C    

 Parques de atracciones C C C C C C

* C = Compatibilidad sin restricciones.

** Nota: Niveles de sonido corregidos día-noche anuales (DNL) en dB(A).  
 Valores de compatibilidad para niveles de sonido en exterior 
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los frutales, la silvicultura, los arboretums y los jardines botánicos como usos agríco-
las totalmente compatibles. La guía también señala como recomendable hacer un es-
tudio de la reacción a posibles picos de ruido para campos de pasto de ganado, granjas 
productoras de leche, así como cubrir las granjas avícolas, aunque considera que los 
animales se adaptan bien al ruido.

Algunos ejemplos de Europa

Parece, pues, que los organismos gubernamentales dedicados a la gestión del 
transporte aéreo consideran el suelo de uso agrícola como uno de los usos más ade-
cuados en un entorno aeroportuario. De hecho, así lo demuestran varios casos inter-
nacionales. Por ejemplo, el Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire realiza una reserva de suelo agrícola entre el espacio donde debe loca-
lizarse el futuro aeropuerto de Nantes y el norte de la aglomeración urbana de Nantes. 
Más concretamente, el punto 6.2.3 del plan define que la implantación del aeropuerto 
debe estar en coherencia con el proyecto de reordenación de los usos de la zona prio-
rizando la recomposición de los usos y empresas agrícolas (SCOT, 2010).

En los Países Bajos también es común la ganadería y los cultivos en los entornos 
de los aeropuertos de Ámsterdam y Rotterdam (ver Figura 1). De hecho, la Agencia 
para la Evaluación Ambiental del Gobierno de los Países Bajos considera el uso agrí-
cola como prioritario, y en menor medida el industrial, en las zonas de ruido de los 
aeropuertos y así lo refleja en sus documentos de planificación de los usos del suelo y 
ordenación del territorio (ver Gordijn et al., 2010).

Tabla 2. Índices de ruido según usos del suelo.  
Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003.

 Tipo de área acústica  Índices de ruido

 7h-23h 23h-7h

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  55 dB 45dB 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial  
protección contra la contaminación acústica 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  60 dB 50 dB 
residencial 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  65 dB 55 dB 
terciario distinto del contemplado en c 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  68 dB 58 dB 
recreativo y de espectáculos 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 70 dB 60 dB 
 industrial 
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Otro ejemplo destacable en Europa es el caso del aeropuerto de Barcelona, este 
se sitúa a 12 Km. del centro de Barcelona en el municipio del El Prat de Llobregat. El 
aeropuerto ocupa la parte baja del delta del río Llobregat donde antes había humedales 
y tierras de cultivo. Como muestra la Figura 2, los alrededores del aeropuerto tienen 
diferentes usos. Destacan los campos agrícolas que fueron protegidos en 1976 con la 
publicación del Plan General Metropolitano de Barcelona. Esta protección fue refor-
zada en 1990 con la creación del Parque Agrario del Baix Llobregat, el cual gestiona, 
promueve y protege la actividad agrícola. Además, en las cabeceras de pistas existen 
dos humedales (La Ricarda y El Remolar) que están protegidos desde 1980, siendo 
incluidos en 1992 en Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN) y en el 
año 2000 en la red Europea Natura 2000. Tanto la protección del suelo de uso agrícola 
como la de los humedales han permitido evitar importantes desarrollos urbanísticos que 
hubieran tenido efectos significativamente negativos para la operativa del aeropuerto 
por razones de ruido sobre zonas residenciales (véase Paül y Tonts (2005) para una 
explicación detallada de los usos del suelo en el Baix Llobregat y Suau-Sanchez et al. 
(2011) para un análisis de la complejidad del problema del ruido en el aeropuerto de 
Barcelona).

Algunos ejemplos de Norte América

En Norte América existen también varios ejemplos que confirman la importan-
cia de los espacios agrarios en los entornos aeroportuarios. Comentaremos brevemen-
te algunos de ellos.

La Builders Guide del Ayuntamiento metropolitano de las Twin Cities (Minnea-
polis-Saint Paul) considera el suelo agrícola como el único uso totalmente compatible 
con el ruido de los aviones (Metrocouncil, 2008). El Departamento de Aviación de 

Figura 1. Ganado próximo a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Rotterdam.
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Virginia considera como compatibles el uso agrícola, industrial y los parques (VDA, 
2006). En el aeropuerto de San José, el Ayuntamiento y la Federal Aviation Adminis-
tration (FAA) desarrollaron un programa para la adquisición de suelo próximo al ae-
ropuerto y reconvertirlo en agrícola (véase el programa de la FAA para la adquisición 
de suelo, FAA, 2011).

Ventajas de la existencia de los espacios agrarios para los aeropuertos

Podemos decir, pues, que los espacios agrarios en entornos aeroportuarios pre-
sentan importantes beneficios y ventajas: a) forman un buffer (cojín o zona) de pro-
tección y estructuración metropolitana entre la ciudad y el aeropuerto, reafirmando 
así la contribución social de la agricultura periurbana; b) permiten una operativa de 
vuelo más adecuada y sin restricciones, sin impactar en la capacidad del aeropuerto; 
c) teniendo en cuenta la baja altura de los cultivos, no son necesarias medidas de 
gestión de la altura de la vegetación en las zonas más próximas a las cabeceras de 
pista (servidumbres aeronáuticas); d) en caso de emergencia o accidente son espacios 
con menos riesgo que las zonas pobladas, industriales o los humedales; e) las zonas 
agrícolas tienen una presencia menor de aves que las zonas de humedales; así pues, 
disminuye el riesgo de colisión de aeronaves y aves.

Existen también elementos de atención para los espacios agrarios en entornos 
aeroportuarios. En primer lugar, en referencia a los riesgos laborales es importante 
proteger a los agricultores y trabajadores de posibles molestias auditivas. En segun-
do lugar, otro problema común es la filtración y los vertidos de aguas residuales de 
la plataforma aeroportuaria, que deberían controlarse para no afectar a los cultivos. 
En cualquier caso, las ventajas son más significativas que los elementos de atención.

Figura 2. Mapa del área del aeropuerto de Barcelona donde se distingue el Parque Agrario del Baix 
Llobregat. Fuente: Suau-Sanchez et al., 2011.
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conclusiones y consideraciones finales

En este capítulo hemos presentado la problemática del ruido de las aeronaves 
en el entorno de los aeropuertos, la cual va ligada a los límites de la tecnología y la 
subjetividad en la percepción del sonido y la elaboración de este en ruido y enojo. La 
gestión de los usos del suelo representa, seguramente, la política más previsora en este 
campo. En este sentido hemos mostrado varios ejemplos internacionales que demues-
tran que el uso del suelo agrario es, muy posiblemente, el mejor uso del suelo posible 
en las rutas de aproximación y despegue de los aeropuertos.

Desde el punto de vista social, los beneficios de esta alianza son destacables. La 
existencia de los espacios agrarios periurbanos permite un espacio abierto de estructu-
ración metropolitana y ordenación del crecimiento urbanístico, así como permite pro-
porcionar alimentos de primera calidad a la región urbana. Pero el beneficio social va 
más allá, ya que los espacios agrícolas periurbanos permiten a los aeropuertos operar 
adecuadamente si limitar su capacidad. Este funcionamiento correcto del aeropuerto ga-
rantiza la conectividad de la región con el resto del mundo, lo que tiene impacto directo 
en la economía, pero también en el conjunto de la región al permitir el movimiento de 
las personas y el correcto funcionamiento de las cadenas de valor (para conocer mejor 
el impacto económico de los aeropuertos y de la disponibilidad de servicios aéreos ver, 
por ejemplo, Bel y Fageda (2008), Green (2007), Leinbach y Bowen (2004), Breuckner 
(2003), Button et al. (1999)). Así pues, los espacios agrarios periurbanos deberían traba-
jar para trasladar a los gestores territoriales y aeroportuarios los beneficios de la existen-
cia de los espacios agrarios periurbanos en las operaciones del aeropuerto y los conse-
cuentes beneficios económicos a largo plazo para la región. En este sentido, como Bröer 
(2006) argumenta, los discursos dominantes en las políticas públicas pueden dar forma 
o forzar a los ciudadanos a estar alerta y reaccionar emocionalmente en contra de algo. 
Así, si tradicionalmente se han considerado los espacios agrarios periurbanos como es-
pacios que limitaban el crecimiento urbano y el desarrollo económico, empieza a ser el 
momento que se reconozca desde las administraciones públicas, de todos los niveles, el 
papel de los espacios agrarios, no solo como estructuradores del espacio metropolitano, 
sino también como contribuidores al desarrollo económico de una región a largo plazo.

En este sentido y aunque no haya sido el tema central de este capítulo, la contri-
bución económica de la actividad agraria también se puede formalizar en ideas más 
concretas como las posibles alianzas comerciales entre los espacios agrarios y los 
aeropuertos, los cuales pueden consistir en la provisión de productos de alta calidad a 
los restaurantes de lujo del aeropuerto o a los servicios de catering de las aerolíneas. 
En cualquier caso, este tema seria motivo de otro artículo.

agradeciMientos

El autor quiere agradecer a Josep Montasell y a Sònia Callau del Parque Agrario 
del Baix Llobregat los comentarios y las conversaciones entabladas sobre el tema. Este 



construyendo alianzas: aeroPuertos y esPacios agrarios Periurbanos

75 

estudio se ha realizado con el soporte del Ministerio de Educación (AP2006-01686), del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2010-17178) y del AGAUR (2009SGR0106). 

bibliografia

bel, g., fageda, x., “Getting there Fast: globalization, intercontinental flights and lo-
cation of headquarters”, Journal of Economic Geography, n.8, p. 471-495, 2008.

breucKner, J.K.,  “Airline traffic and urban economic development”, Urban Studies 
n. 40, p. 1455-1469, 2003.

bröer, c., Beleid vormt overlast. Hoe beleidsdiscoursen de beleving van geluid bepa-
len. Aksant, Amsterdam, 2006.

button, K., lall, s., stought, r., trice, M., “Hight-technology employment and hub 
airports”, Journal of Air Transport Management n. 5, p. 53-59, 1999.

cidell, J., “Challenging the contours: critical cartography, local knowledge and the 
public”, Environment and Planning, A40, 1202-1218, 2008.

coleMan, r.J., Environmentally sustainable capacity, a Proceedings of the ECAC/EU 
Dialogue with the European Air Transport Industry: Airport Capacity-Challen-
ges for the Future, Salzburg, 1999.

de wit, J., burghouwt, g., “Slot allocation and use at hub airports, perspectives for 
secondary trading”, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 
n.8, p. 147-164, 2008.

dear, M., “Understanding and overcoming the NIMBy syndrome”, Journal of the 
American Planning Association n.58, p. 288-301, 1992.

faa, Noise control and compatibility planning. FAR 150/5020-1. Washington DC, 
U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 1986.

FAA, Acquiring land for airports and relocation assistance. <http://www.faa.gov/air-
ports/environmental/relocation_assistance>, 2011.

fields, J., “Effect of personal and situational variables on noise annoyance in residential 
areas”, Journal of the Acoustical Society of America n. 93, p- 2753-2763, 1993.

gordiJn, h., hornis, w., ayKaç, r., Geluid Rondom Luchthavens. NAi Uitgevers, 
Rotterdam, 2006.

gordiJn, h., harbers, a., nabieleK, K., van der veeKen, c., De toekomst van 
Schiphol. Den Haag, PBL, 2010. 

grahaM, b., guyer, c., “Environmental sustainability, airport capacity and European 
air transport liberalization: irreconcilable goals?”, Journal of Transport Geo-
graphy, n. 7, p. 165-180, 1999. 



PercePcions de l’esPai agrari Periurbà

76 

green, r.K., “Airports and economic development”, Real Estate Economics, n. 35, 
p. 91-112, 2007.

gusKi, r., “Personal and social variables as co-determinants of noise annoyance”, 
Noise Health, n. 1, p. 45-56, 1999.

huMPhreys, i., francis, g., “Policy issues and planning of UK regional airports”, 
Journal of Transport Geography, n. 10, p. 249-258, 2002.

Job, r.f.s., “Community response to noise: a review of factors influencing the relati-
onship between noise exposure and reaction”, Journal of the Acoustical Society 
of America, n. 83, p.991-1001, 1988.

Kroesen, M., Molin, e.J.e., van wee, b., “Testing a theory of aircraft noise annoyance. 
A structural equation analysis”, Journal of the Acoustical Society of America, n. 
123, p. 4250-4260, 2008.

lazarus, r.s., Psychological stress and the coping process, McGraw-Hill, Nueva york, 1966.

leinbach, t.r., bowen, J.t., “Air cargo services and the electronics industry in Sout-
heast Asia”, Journal of Economic Geography, n. 4, p. 299-321, 2004.

lieshout, r.b.t., veldhuis, J., balKe, P., Klanchteanalyse Schiphol 2005, Seo Econo-
micsh Onderzoek, Amsterdam, 2006.

lieshout, r.b.t., veldhuis, J., dolderMan, a.b., Klanchtenanalyse Schiphol 2006, 
Seo Economicsh Onderzoek, Amsterdam, 2006.

Madas, M.a., zografos, K.g., “Airport capacity vs. demand: mismatch ormismana-
gement?”, Transportation Research Part A 42, 203-226, 2008.

Metrocouncil, 2008., Appendix L: Land use compatibility guidelines for aircraft noi-
se. 2030 Transportation Policy Plan.

Mcavoy, g.e., Controlling Technocracy: Citizen Rationality and the NIMBY Syndrome, 
Georgetown University Press, Washington, 1999.

OACI, “Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management” (DOC 
9829), Montreal, ICAO, 2001.

Paül, v., tonts, M., “Containing urban sprawl: trends in land use and spatial planning 
in the metropolitan region of Barcelona”, Journal of Environmental Planning 
and Management n.48, p.7-35, 2005.

Paül, v., L’ordenació dels espais agraris metropolitans. Plans, gestió i conflictes ter-
ritorials a la regió de Barcelona, Departament de Geografia Física i Anàlisi 
Geogràfica Regional, Universitat de Barcelona, 2006.

scot, 2010. Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes Saint-Nazaire 
< http://www.nantessaintnazaire.fr>.

stallen, P.J., “A theoretical framework for environmental noise annoyance”, Noi-
se & Health, n.1, p.69-79, 1999.



construyendo alianzas: aeroPuertos y esPacios agrarios Periurbanos

77 

stallen, P.J., “Evaluating noise in social context: the effect of procedural unfairness 
on noise annoyance judgments”, Journal of the Acoustical Society of America 
n. 122, p. 3483-3494, 2007a.

stallen, P.J., “Noise within the social context: annoyance reduction through fair pro-
cedures”, Journal of the Acoustical Society of America n. 122, p. 2000-2010, 
2007b.

suau-sánchez, P., Pallarés-barberà, M., Paül, v., “Incorporating annoyance in air-
port environmental policy: noise, societal response and community participati-
on”, Journal of Transport Geography n. 19, p. 275-284, 2011.

TC, “Guidelines for noise control in land use planning, Model Municipal Noise Con-
trol By-Law”, Publication LU-131, Ottawa, Transport Canadá, 1978.

TC, “Noise assessment criteria in land use planning”, Publication LU-131, Ottava, 
Transport Canadá, 1997.

thoMas, c., Martin, l., “Aircraft noise, community relations and stakeholder invol-
vement”, a Upham, P., Maughan, J., Raper, D., Thomas, C. (eds.), Towards Sus-
tainable Aviation, Earthscan Publications. Londres, p. 97-112, 2003.

uPhaM, P., raPer, d., thoMas, c., Mclellan, M., lever, M., lieuwen, a., “Envi-
ronmental capacity and European air transport: stakeholder opinion and impli-
cations for modeling”, Journal of Air Transport Management n.10, p. 199-205, 
2004.

vda, “A guide to compatible airport land use planning for Virginia communities”, 
Virginia Department of Aviation <http://www.doav.virginia.gov/land_use_plan-
ning.htm>, 2006.





la qüestió agrària i la catalunya ciutat

79 

LA QüESTIó AGRÀRIA I LA CATALUNyA CIUTAT 
 

andreu Peix MassiP 
Sociòleg

Molts hem conegut els 3 milions que a Catalunya érem l’any 1950 i com vint 
anys després, el 1970, ja passàvem els 5 milions, degut a la forta immigració, bàsica-
ment andalusa. El 1998 ja som 6 milions i el 2008, amb la nova onada d’immigrants 
de més lluny, arribem als 7,4 milions d’habitants. 

Al llarg d’una generació, Catalunya ha triplicat la seva població, el sòl urbà s’ha 
estès, la millora de les comunicacions i la privatització del transport, ha comportat una 
major mobilitat i ha escurçat els temps de desplaçament a les zones més llunyanes o 
enclavades. 

Catalunya es constitueix així en un gran mercat consumidor a qui s’ha d’alimen-
tar i que per la seva banda es disputa amb l’agricultura els recursos limitats de l’aigua 
i els millors sòls cultivables.

En paral·lel, els actius agraris baixen dels 300.000 dels anys cinquanta, als 
60.000 d’avui, quan la població activa agrària fins i tot és minoritària a les zones 
rurals. A més, aconsegueix alimentar una població creixent, ja que a Catalunya l’equi-
libri agroalimentari entre importacions i exportacions és gairebé neutre.

El teixit urbà s‘ha estès arreu de Catalunya; les comunicacions han escurçat les 
distàncies. S’han equiparat els serveis sanitaris a les comarques, així com l’accés a 
la cultura; s’ha produït una igualació de les oportunitats de formació al conjunt de la 
geografia.

Els espais agraris passen a ser territoris periurbans. El paisatge periurbà, que 
abans es limitava al voltant de les grans ciutats i tenia una connotació bàsica d’agri-
cultura de rodalia, s’escampa. El camp s’ha urbanitzat, i ha participat a l’equilibri de 
la societat catalana amb una funció específica i no solament com a espai intersticial 
entre àrees urbanes.
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L’augment de la població, el creixement de la conurbació, la millora de les co-
municacions, la difusió de l’activitat econòmica arreu del territori estenen la presència 
urbana i també els comportaments urbans. Als pobles hi ha tantes o més possibi-
litats de trobar feina que a la ciutat, en especial en els serveis i el manteniment de 
l´edificació: les rendes familiars són similars a les de les àrees urbanes. Avui ja no es 
pot dir de que hi ha un Home rural diferent al d’un Home urbà. 

La ciutat també és present als pobles: a través de les 350.000 segones residèn-
cies; un milió de persones hi habiten menys de 100 dies l’any, molts caps de setmana 
i durant les vacances, la meitat a la costa l’altra meitat a l’interior. O sigui que hi ha 
turisme rural i turisme de natura i esports d’aventura, perquè a Catalunya hi ha urbans 
per practicar-los.

La metròpoli barcelonina s’escampa i afecta tot el territori, a més de la resta de 
la xarxa de ciutats. La societat catalana s’organitza en centres comarcals o subcomar-
cals. Pobles i capitals formen així una troca en la què una persona fàcilment té més 
contactes amb la gent del poble veí que amb els veïns de casa o els del mateix poble: 
és la rodallia, són els sistemes urbans, les ciutats-territori o la comarca-ciutat. La con-
traposició de ciutat i camp es dilueix. Màxim hi hauria l’Àrea Urbana Metropolitana, 
on hi viuen la meitat dels catalans i la resta, la Catalunya urbana no metropolitana. La 
col·lectivitat local ha passat a ser la col·lectivitat urbana de la rodalia, o la comarcal, 
on es forja el cercle de relacions als instituts, centres comarcals, hospitals i bancs. 
La feina de pagès era la que identificava els habitants dels pobles i en canvi ara hi és 
minoritària (Aldomà, 2009).

A mesura que la població urbana ha esdevingut majoria, l’espai rural ha passat 
a ser percebut també com una simple prolongació de l’espai urbà: fan actuar els ter-
ritoris agraris com a sòl de reserva per satisfer moltes de les necessitats d’espais que 
no caben a la ciutat: de segona o primera residència, d’indústries, d’abocadors, de 
regeneració de residus, de centres productors d’energia, d’extracció de recursos ne-
cessaris per a les ciutats, de construcció de grans infraestructures o de reserva d’espai 
natural. Els PEIN ocupen un 21% del territori i la Xarxa Natura 2000, el 30%, tot i 
que majoritàriament és bosc.

la qüestió agrària

La nostra Catalunya-ciutat s’ha homogeneïtzat: tota l´agricultura catalana està 
afectada per l’important cens de població i el fet urbà que comporta, però a la vegada 
s’ha anat creant una agricultura orientada a aquest gran mercat, al consumidor proper, 
amb les indústries agroalimentàries que comporta.

L’agricultura és a tot arreu: cobreix el 26% de Catalunya, el 64% és forestal i les 
àrees urbanitzades representen el 6% (DAAM, 2010) i es localitzen sobretot a prop 
de la costa. O sigui, la ciutat necessita el camp per alimentar-se, per subministrar-se 
aigua, com a espai on s’infiltra l’aigua de la pluja per alimentar els aqüífers i es pre-
venen les riuades, per aplicar-hi l’aigua de reg provinent de depuradora, per l’absorció 
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de CO
2
 per les plantes, i també pel seu segrest en el sól, i per a la fixació de nitrogen 

provinent de les dejeccions ramaderes. L’agricultura catalana està absorbint 100.000 
tones de nitrogen produït pels fems i també 100.000 tones de matèria seca provinents 
dels llots de les depuradores, cosa que ha comportat una gran reducció del consum 
d’adobs minerals per part del sector agrari, amb l’estalvi corresponent.

L’agricultura de proximitat, principalment horta i fruita, estalvia energia en el 
transport i l’emmagatzematge, així com la depreciació de mercaderies i el correspo-
nent malbaratament d’aliments, i això condueix a una petjada de carboni (CO

2
) més 

reduïda. També cal explicar que mentre que l’urbà és productor de diòxid de carboni, 
l’agricultura, incloent-hi el bosc, és l’única activitat segrestadora de diòxid de carboni 
(Montasell, 2009).

el diòxid de carboni

Es reconeix el sector forestal com a gran captador de CO
2
 de l’atmosfera que es 

fixa en les plantes, a partir de la fotosíntesi, ja que el carboni suposa més del 40 per 
cent del pes dels arbres, i que la biomassa funciona com a embornal de carboni. Quan 
la vegetació creix amb rapidesa fixa el carboni de l’atmosfera amb celeritat: o sigui 
que els boscos en gran creixement, com és el cas de les pollancredes, absorbeixen 
grans quantitats de carboni de l’atmosfera en un temps relativament breu. Un bosc ben 
gestionat, en què es tallen periòdicament els millors arbres, els més grans, o sigui els 
més vells, que ja tenen un creixement més reduït, absorbirà més diòxid de carboni que 
un bosc que no rep cap intervenció. Amb un clima mediterrani sec, i degut a la seva 
escassa rendibilitat, els nostres boscos en general no estan prou cuidats i, per tant, el 
seu creixement és reduït. No cal dir que quan el bosc s’incendia queda neutralitzada 
tota l’acció de retenció de diòxid de carboni que pot haver realitzat en els deu anys 
anteriors, i els nostres boscos es cremen prou sovint.

En canvi, no sempre es reconeix l’acció de captació de diòxid de carboni del sec-
tor agrari. Un estudi recent sobre el valor ocult de l’activitat agropecuària a Catalunya 
de la Fundació del Món Rural (2011) la ignora totalment, quan aquesta acció de cap-
tació dels cultius és superior a la dels nostres boscos, fonamentalment per dues raons: 
perquè es tracta d’una massa vegetal de creixement ràpid i sobretot per la importància 
dels regadius a casa nostra, quan els boscos no es reguen.

Un cereal de secà que produeix 7 tones de matèria seca, 3,2 tones de gra i 3,8 
tones més de palla, fixa més de 10 tones de diòxid de carboni per hectàrea. Un conreu 
de regadiu, amb produccions més elevades, quatre o cinc vegades més. Les pastures 
ben gestionades representen també un embornal de carboni que pot superar el que 
ofereixen els boscos. Vegeu César Mota i col·laboradors (2007) en un estudi recoma-
nable, en què es detalla la fixació de diòxid de carboni per part de diferents cultius, 
molt superior a la dels boscos. L’estudi acaba dient: “Podem concloure d’aquest estudi 
dient que depenem de les plantes per contrapesar els efectes de l’escalfament global. 
La solució al canvi climàtic depèn necessàriament de la conservació del màxim sòl 
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cultivable possible... i de disposar de més recursos hídrics que assegurin l’augment de 
la biomassa que comporta una major fixació de CO

2
 de l’atmosfera”.

Possiblement aquest menysteniment de la funció agrària en la captació de diòxid 
de carboni es deu a una visió esbiaixada de la natura com a espai d’oci, no productiu. 
No es tracta tampoc d’una visió forestalista, perquè el tècnic forestal coneix prou bé els 
rendiments del bosc ben gestionat. Tampoc d’una visió paisatgística, ja que el paisatge 
agrari és prou valorat degut a la seva diversitat en comparació a les masses vegetals de 
boscúries, sovint més monòtones per a l’observador. Cal destacar la valoració que s’està 
fent dels paisatges de les vinyes del Penedès o les passejades a la primavera entre fruiters 
en floració, sota el concepte que “la geografia fa l’home i l’home fa la geografia”.

Pastures, cultius agrícoles i arbres fruiters, a més de superar el bosc en la fixació 
del diòxid de carboni, poden ser agents principals en la reducció del canvi climàtic a 
partir de la utilització de tècniques de no cultiu, de manteniment de la coberta vegetal 
i d´utilització dels residus de les ciutats en forma de compost sota les normatives de 
l’agricultura responsable, d’obligatori compliment a tota la Unió Europea sota el nom 
tècnic d’agricultura integrada. Les noves tècniques de gestió del sòl, i de fems i d’in-
corporació de purins redueixen també de manera important les emissions de gasos, 
òxids nitrosos i CH

4
 que també condueixen a l’efecte hivernacle; avui no pot existir la 

ramaderia industrial sense un sòl agrari que permeti la gestió dels seus fems.

Des de diferents instàncies polítiques europees s’està propulsant la identificació 
dels productes segons la petjada de carboni (diòxid de carboni) que comporta. La pet-
jada de carboni mesura la distància dels aliments fins al plat del consumidor, a la qual 
s´hi sumarien les emissions dels envasos, la tecnologia de refrigeració, la calefacció 
en els hivernacles, així com el desplaçament del consumidor a la botiga. Per tant, en 
el comerç internacional, el transport des de terres llunyanes pesa molt en l’avaluació 
de la petjada de carboni de cada producte. D’aquí que s’estigui tornant a promoure 
l’agricultura de proximitat, així com els mercats de pagesos a les places, que estan 
prosperant arreu d’Europa. 

l’aigua

Ens trobem immersos en el món de la comunicació. Rebem contínuament molts 
missatges en una guerra de titulars. El 22 de març del 2012, en ocasió del Dia Mundial 
de l’aigua, un diari de gran tirada sota el titular: 7.000 litros de agua para producir 
un filete de ternera, explicava segons dades de l´Organització Mundial de la Salut que 
fan falta uns 1.500 litres d’aigua per produir 1 kg d’arròs o els 7.000 litres indicats 
per produir un filet de vedella. L´OMS promou la difusió de la petjada hídrica dels 
productes i avalua en el 70% l’aigua que s’utilitza per a l’alimentació. Un 22% per a 
la indústria i el 8% restant per a l’ús humà. 

Un grup ecologista consultat pel diari postula que a Espanya s’haurien de reduir 
els regadius a la meitat i canviar els nostres hàbits alimentaris, bo i disminuint el con-
sum de carn i dels productes que consumeixen massa aigua. 
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L’aigua és un factor escàs i es poden millorar molt les tècniques de regadiu, 
queda clar. L’error que es comet és el de considerar que l’aigua es consumeix. L’aigua 
s’usa i retorna al cicle de l’aigua. Als qui vam fer primària, ens van ensenyar que una 
part de l’aigua usada torna al riu, una altra s’evapora per ploure en un altre lloc, una 
altra es filtra i va a parar als aqüífers d’on es pot extreure i una part important s’ex-
porta en forma de massa vegetal. El tomàquet conté un 80% d’aigua, el meló un 90%. 
el préssec un 85%, la taronja i la poma el 76%. D’aquí que es recomani l’agricultura 
de proximitat per estalviar el cost del transport de l’aigua... que contenen l´horta i la 
fruita. 

El gran productor de taronja del món és el Brasil, amb produccions, que sextu-
pliquen les d’Espanya, i que exporta arreu, convenientment concentrada per estalviar 
ports i emmagatzematge. Els sucs de taronja que es consumeixen al nostre país pro-
venen d’aquests concentrats, que es rehidraten en destí, fet confirmat el 2010 per una 
sentència judicial respecte al suc de taronja fresca expremuda del grup Pascual .

D’aquí que la UNESCO (2012) proposi un seguit d’actuacions per gestionar 
l’aigua, per aprofitar-la al màxim. Si l’aigua no es gasta, el punt crític és qui en paga 
el reciclatge, qui paga la neteja de l’aigua que s’aboca al riu i qui se’n fa càrrec de l’ex-
tracció i l’aprofitament. El que sí que és un recurs escàs és l’aigua potable, l’aigua neta.

la renda de situació

Cal entendre l’agricultura en la seva heterogeneïtat, com també ho és la nostra 
geografia. La resposta a aquestes condicions és molt variada, i canviant. El gran mercat 
català necessitat d’aliments està compost de molts segments prou diversos de gustos, 
d’hàbits, de capacitat adquisitiva, de productes especials. Hi ha molts canals per utilit-
zar: la venda directa a casa del client, a les agrobotigues, la venda a les grans cadenes, 
als establiments especialitzats, a la restauració o a Mercabarna. El mercat de consum és 
molt heterogeni i l’agricultura, molt diversa. El pagès ha sabut aprofitar-se de la seva 
renda de situació, com ho expliquen la multitud d’iniciatives que hi ha a Catalunya. Hi 
ha tantes agricultures com possibles segments de mercat diferents per cobrir.

L’urbà ocupa l’espai agrari, les grans infraestructures de comunicació i transport 
el fragmenten. Però a la vegada, a mesura que va ocupant sòl, té més necessitats d’ali-
ments i mentre va adquirint una major dimensió, s’hi van creant segments de mercat 
específics i unes necessitats concretes. Com més sòl fèrtil ocupa i, per tant, com més 
expulsa els hortofructicultors, més necessitat d’horta i de fruita té i així es va conso-
lidant un mercat de rodalia, més lluny, en un radi més ampli, sobre nous terrenys de 
regadiu. 

L’agricultura té l’oportunitat d’oferir la diferència, l’autenticitat als diferents 
segments de mercat de consumidors d’aliments (Peix, 2009). La proximitat ajuda a 
entendre i identificar els hàbits dels consumidors i a explicar-los la mateixa funció de 
producció d’aliments de qualitat i personalitzats als seus clients. I pot donar confiança 
als consumidors que els aliments s´han produït sota condicions de seguretat.
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Així és com ens trobem amb un fet específic i no pas contradictori, que pot ha-
ver-hi més pagesos a les regions industrials que a les agràries. Hi ha més concentració de 
pagesos a Catalunya que a l´Aragó, a Castella la Vella o a Andalusia, en relació sempre, 
és clar, amb les seves característiques geogràfiques i de disponibilitat de sòl agrari, degut 
especialment al regadiu. O sigui que la població urbana ajuda a mantenir una producció 
agrària que es beneficia de la proximitat d’un gran mercat consumidor, amb molts nín-
xols de mercat.

Per l’altre cantó, com més va creixent la ciutat, més es perden els orígens rurals 
de molts dels seus habitants, provinents inicialment de l’emigració rural. D’aquesta 
manera es pot produir una ruptura d’aquest coneixement directe pel fet que l’agricul-
tor està més aïllat. Per això caldrà reconstruir els lligams amb els consumidors, si no 
es vol perdre el valor afegit del producte diferent, de proximitat.

crisi de sintonia

Avui, al sector agrari s’hi creuen moltes crisis: les repercussions de la crisi eco-
nòmica, la crisi alimentària (Objectius del Mil·lenni Nova york any 2000; cimeres 
de la FAO dels anys 2008 i 2009 a Roma), la crisi mediambiental (cimera de Copen-
haguen del 2009), la mateixa crisi de l’agricultura que ha passat de 300.000 actius 
agraris els anys cinquanta, quan a Catalunya érem 3 milions de catalans, a 60.000 avui 
dia, quan som 7,4 milions d’habitants. 

Però sobretot s’ha produït una crisi de comunicació: en la mesura que l’urbà 
creix, el sector agrari s’allunya i li costa cada vegada més d’explicar les pròpies fun-
cions específiques a la societat catalana on s´insereix:

•	 L’alimentació	de	la	societat	propera,	amb	uns	gustos	i	hàbits	alimentaris	que	
coneix de prop.

•	 Les	 funcions	mediambientals	d’absorció	del	CO
2
 que emeten les activitats 

urbano-industrials, de filtració d’aigües i alimentació d’aquífers.

•	 Les	d´utilització	i	captació	del	nitrogen	dels	purins	que	produeix	la	ramaderia	
catalana.

•	 Les	d´absorció	dels	fangs	de	depuradora	produïts	per	la	societat	urbana

•	 Les	de	gestió	dels	paisatges	rurals.

El sector agrari haurà de plantejar-se com pot tornar a connectar amb la societat 
civil i explicar que sap produir productes de proximitat, que ho fa, que està reconcili-
ada amb la natura, i li haurà de redescobrir el capital ecològic que comporta, tot acon-
seguint donar importància al capital social que aporten els pagesos que han produït el 
producte que els hi comprem (Van der Ploeg, 2009).
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AGRICULTURES PERIURBANES:  
MANTENIR UN ESPAI PRODUCTIU, PRESERVAR UN 

PATRIMONI VIU. EL CAS DE L’HORTA DE LLEIDA 
 

ignasi aldoMà buixadé 
Geògraf. Universitat de Lleida

L’horta de la ciutat de Lleida ha representat a través dels anys l’espai per excel-
lència de l’agricultura intensiva de les terres de Lleida. Les primeres fotografies aèri-
es, dels anys 1950, ens la mostren com un trencaclosques de cereals, farratges, fruiters 
i hortalisses amb torres entremig. Era la part d’aquest territori on s’obtenia la major 
renda per hectàrea, amb la major densitat de pagesos i un univers espès de bancals i 
petites finques. I tot això gràcies als efectes de la proximitat de la ciutat, que procurava 
uns intercanvis benèfics per ambdues parts, pagesos de l’horta i habitants de la ciutat 
(E.Vicedo, 1997). 

Però, en els anys 1960, quan la mà d’obra es va girar cap a la indústria i el 
comerç i quan s’imposà la mecanització del camp i es van obrir els mercats dels pro-
ductes agraris a l’exterior, la situació de privilegi entrà en un procés de canvi radical. 
Tot el que eren avantatges es van convertir progressivament en inconvenients per a 
la subsistència de les explotacions de l’Horta. Val la pena continuar amb l’activitat 
agrària? Com adaptar els regadius tradicionals i les velles estructures de l’Horta i els 
regadius de Pinyana als requeriments dels mercats mundials? es pregunten des de fa 
uns anys els pagesos que encara romanen en aquesta àrea periurbana.

És prou sabut que no totes les àrees periurbanes presenten el mateix gruix i la 
mateixa intensitat. De què parlem quan parlem concretament de l’Horta de Lleida? En 
el sentit estricte, de l’espai agrari d’uns 5 quilòmetres que envolta la ciutat. La seva 
raó de ser i la seva singularitat és precisament aquesta proximitat urbana i és l’abas-
tabilitat del territori en el passat per un desplaçament quotidià a peu la que n´explica 
l´extensió. En conjunt, es tracta d’un espai d’unes 6.500 hectàrees de conreu, en el 
qual s’inclourien les 5.240 hectàrees corresponents als regadius antics de Pinyana i 
la sèquia de Fontanet més una mica més d’un miler d’hectàrees de regadiu del canal 
d’Urgell i del canal de Catalunya i Aragó contigües als anteriors canals i amb una 
estructura agrària similar.
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un esPai agrícola intensiu que alhora és un esPai residencial agrari

La singularitat de l’Horta està marcada per una agricultura intensiva, sobretot si 
es compara amb la de l’entorn. La proximitat urbana tindrà una incidència històrica 
remarcable en l’activitat agrària veïna a través de vies diverses: la demanda directa 
dels consumidors de la ciutat, la facilitat de transport i venda dels productes, major 
facilitat d’accés a la informació... L’expressió de l’agricultura intensiva que en deriva 
era ben perceptible en els anys 1980 i avui en dia en queden algunes mostres destaca-
bles (I. Aldomà, 2008):

1. Produccions hortícoles o ramaderes que troben sortida en el mercat urbà o a 
través d´aquest. La proximitat del mercat urbà facilita la sortida comercial de 
les produccions agràries, en especial d’aquelles que tenen un caràcter més 
perible; tot plegat, fa que l’Horta s’especialitzi en produccions amb una pro-
ductivitat superior per hectàrea conreada. Així, les verdures i fruites, la llet 
o el bestiar de corral han estat un producte habitual de l’Horta de Lleida i 
l’agricultura de l’Horta ha estat habitualment el lloc d’introducció dels pro-
ductes que tenien una major demanda urbana i que després s’han difós cap a 
àrees més allunyades.

2. Major intensitat dels inputs utilitzats en l’agricultura (regadiu, adob natural 
i químic..). La possibilitat d’obtenir millor preu dels productes propis i la 
mateixa natura d’aquests productes ha comportat també l´augment de l’ús 
d’inputs, fonamentalment d’adob, i això també ha estat facilitat històricament 
per la presència de ramaderia i la proximitat urbana. El regadiu ha estat l’altra 
gran palanca de la intensificació, una palanca que introdueix els mateixos 
condicionants físics sobre l’Horta, una Horta de les hortes velles del Segre, 
de les noves de Pinyana i de les més noves de l’Urgell.

3. Major fragmentació del parcel·lari i les estructures productives. La possibili-
tat d’intensificar ha estat condicionada històricament per la disponibilitat de 
mà d’obra i aquesta disponibilitat ha estat facilitada per la proximitat de la 
ciutat. En conjunt, les exigències en mà d’obra i les tendències històriques 
favorables als conreadors familiars directes han determinat la fragmentació 
final del parcel·lari de l’Horta. 

L’àmbit regat de Pinyana i Fontanet dóna una idea força exacta de l’estructura 
de la propietat a l’Horta. Segons dades del 2004, en aquest àmbit hi ha 2.380 propie-
tats (propietats-usuaris segons la terminologia utilitzada per la comunitat de regants). 
Aquests propietaris tenen una mitjana de 2,3 hectàrees, molt baixa per als llindars 
de rendibilitat actuals. Però, i el que és encara més significatiu, un 63,5% no arriba 
a 1,5 hectàrees i un 35% se situa per sota de les 0,5 ha de propietat. Fins i tot tenint 
en compte que alguns d’aquests propietaris-regants tenen terra en altres termes, hi ha 
unes dimensions minúscules.

Si en lloc de parlar de propietats es parla d’unitats d’explotació, els números 
surten una mica millor, perquè algunes propietats estan arrendades, d’altres tenen 
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terres en altres parts del terme de Lleida o en altres termes, i d’altres explotacions 
simplement corresponen a membres d’una mateixa família que treballen com una sola 
unitat d’explotació. Amb tot, tampoc es pot parlar d’explotacions agràries gaire grans. 

Si l’agricultura de l’Horta ha esdevingut intensiva és perquè la ciutat és al costat 
i Lleida viu directament de la seva Horta. Es tracta de fets inseparables, però dels 
quals tanmateix es poden remarcar els elements d’una presència urbana en l’Horta. 
Els conreadors que viuen dins o prop de les ciutats tenen bastant més fàcil l’aportació 
de determinats inputs interessants per al conreu: residus orgànics urbans, creació d’in-
fraestructures agràries de reg i altres, coneixements agronòmics, contactes humans... 

Paral·lelament a l’enderrocament de les muralles i a la major seguretat personal, 
a partir de mitjan segle XIX, el pagès es va veure esperonat a construir la seva torre a 
l’horta i a convertir-la en residència permanent. L’Horta és un espai productiu agrari, 
però amb un component residencial que condicionarà la seva evolució recent. Per altra 
part, la nova societat urbana que es va dibuixar a final del XIX va començar a utilitzar 
de manera més lúdica l’espai de l’Horta i alguna de les torres que s’hi van construir ja 
no eren únicament una casa rústica destinada al cultiu. Allò havia de ser l´inici d’uns 
canvis que van adquirir consistència en els darrers cinquanta anys.

l’hora actual: agricultura intensiva en crisi i invasió i difusió 
urbana

Sobre l’Horta encara profundament agrícola que vivia de la intensificació fruc-
tícola i ramadera dels anys 1960, es dibuixen en els anys 1980 els signes d’un canvi 
profund que havia de marcar els grans interrogants de l’agricultura actual. La com-
petència de produccions intensives provinents de qualsevol lloc del món amenaça el 
futur de la fruita i el porcí, que serveixen de suport a l’activitat agrària a l’Horta de 
Lleida. La disponibilitat de la mà d’obra familiar, que era el gran avantatge de l’Horta, 
es converteix en un inconvenient en un marc d’agricultura mecanitzada. La fragmen-

Evolució dels habitatges a l’Horta de Lleida  

(a partir del Nomenclàtor de població) *

 Habitatges Habitatges  Habitants en
 temporers  permanents habitatges permanents

1857 980 60 300

1910 450 350 2000

1930 80 950 3600

1981 1686 1907 7628

* No s’inclouen les dades dels darrers censos de població, que presenten unes xifres 
força inversemblants. Font: INE, Nomenclàtor de població dels anys respectius.
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tació de les parcel·les i de la propietat en l’àmbit de l’Horta pesa sobre els costos i 
complica l’adaptació de les estructures productives. Tot plegat, de 2.600 explotacions 
agràries l’any 1973 es passa a unes 900 explotacions avui dia. 

Mentre l’agricultura entra en crisi, la pressió urbana s’accentua, degut als diver-
sos processos de creixement urbà: el creixement físic de la ciutat (més sòl industrial, 
residencial i per a infraestructures), el procés de fugida de la ciutat de les famílies de 
poder adquisitiu mitjà atretes per l’habitatge unifamiliar, les dinàmiques particulars 
del sector de la construcció,... (P. Donadieu, 2007; F. Entrena, 2007).

A diferència del que havia estat en el passat, el creixement urbà recent complica 
la continuïtat de l’activitat agrària a l’Horta en diferents sentits (I. Aldomà, 2009):

1. La ciutat genera molt pocs residus o outputs reutilitzables o que interessi 
reutilitzar en agricultura. S’han trencat els cicles naturals de reciclatge i reu-
tilització i l’agricultura periurbana s’ha desvinculat de la ciutat.

2. La difusió de l’hàbitat, edificis i infraestructures urbanes competeix avantat-
josament amb l’ús agrari del sòl. La facilitat d’accés i el preu més barat del 
sòl fan que la població urbana projecti possibles usos urbans sobre l’espai 
de l’Horta. Aquests es tradueixen en compres de sòl i/o desenvolupament de 
noves activitats o construccions que desplacen els usos agraris.

3. L’expansió de la ciutat genera l’abandó de l’espai agrari immediat. La desa-
parició d’espai conreat té a veure d’una banda amb la urbanització, que ha 
pres un caràcter extensiu en els darrers decennis, i per una altra banda, amb 
les compres especulatives de sòl de possible urbanització que queda erm i 
sense activitat productiva.

4. La difusió dels usos i costums urbans altera la pràctica de les activitats agràri-
es. La població urbana utilitza l’Horta com a espai residual o de deposició de 
residus urbans, al mateix temps que tendeix a un ús esportiu, lúdic d’aquest 
espai que genera perjudicis o entra en contradicció amb els usos més agraris.

alternatives Per Mantenir una horta viva: augMentar el valor 
afegit i ordenar la Pressió urbana

El futur de l’Horta es juga en l’ordenació de la transició camp-ciutat, que avui 
presenta un caràcter extraordinàriament conflictiu degut a la confluència dels proces-
sos d’expansió i difusió urbana amb la crisi de l’agricultura periurbana. L’equilibri que 
permeti el manteniment de l’Horta passa per l’aconduïment de les dues tendències.

La pressió urbana requereix una ordenació que es troba en l’urbanisme acompa-
nyat de mesures d’acompanyament. L’ordenació urbanística vigent a Catalunya resul-
ta prou explícita en el sentit de separar clarament l’espai urbà de l’espai pròpiament 
no urbà, en el qual s’admeten determinats usos i construccions i se’n prohibeixen 
d’altres. Els problemes no són tant en relació amb la normativa urbanística vigent per 
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al sòl no urbanitzable, que resulta particularment clara i restrictiva, com en l’acom-
pliment real d’aquesta normativa, una qüestió de disciplina urbanística. Sobre això i 
ateses les grans diferències de preu del sòl i les pressions especuladores generades, es 
podrien considerar intervencions més proactives, les quals requereixen, en qualsevol 
cas, una participació activa per part de l’administració local:

•	 Desenvolupar	les	funcions	(toves)	de	servei	urbà	de	l’Horta:	formació,	pas-
seig, oci, esport... Sense alterar l’aprofitament bàsicament agrícola del ter-
ritori i respectant una determinada composició paisatgística, l’ordenació de 
l’Horta pot comprendre determinats usos o serveis de caire més o menys col-
lectiu; itineraris de descoberta, espais naturals, àrees de pícnic, circuits per a 
la pràctica esportiva... En definitiva, l’espai agrari i l’agricultura en general 
avancen cap a una plurifuncionalitat que cal traduir a la pràctica ordenadora 
(B. Hervieu, 2002).

•	 Tractament	diferenciat	de	determinades	àrees	de	transició.	Per	bé	que	el	pla-
nejament vigent resulta clar i extens quant a la categorització i regulació dels 
espais amb uns determinats valors naturals, hi ha la possibilitat d’una regu-
lació i una intervenció públiques específiques en determinats àmbits (l’Hor-
ta en conjunt és massa gran) a la manera d’una intervenció de Parc Agrari. 
Podria ser sobre els espais que mereixen una major valoració des del punt 
de vista agrari o els espais estratègics des d’un punt de vista d’ordenació de 
futurs creixements urbans (J. Montasell, 2004).

•	 Regulació	i	control	estricte	de	les	edificacions	i	usos	en	l’Horta.	En	la	mesura	
que s’apliqui una disciplina urbanística i, sobretot, que les normatives urba-
nístiques siguin respectades, es fa possible introduir una major flexibilitat en 
el planejament, de manera que aquest s’adapti a les noves funcions de l’espai, 
tot introduint criteris de preservació paisatgística i de preservació de determi-
nats paràmetres ambientals de base.

Cal impulsar l’augment del valor afegit agrari territorial per donar continuïtat a 
una activitat agrària amb forts constrenyiments estructurals. Contrarestar, ni que sigui 
mínimament, la gran pressió urbanística i mantenir l’activitat agrària a l’Horta passa 
per actuacions públiques i privades de reforçament i promoció del sector en aquest 
àmbit específic. Ens podem remetre a una possible intervenció general amb el suport 
de les polítiques comunitàries de desenvolupament rural, però mentre aquestes no 
existeixen, hi ha possibilitats d’intervenció local (UE, CESE, 2005).

•	 Desenvolupar	producte	local	especialitzat	i/o	els	circuits	comercials	directes.	
Tot estar per fer en la promoció de determinats productes autòctons i en el 
desenvolupament de la venda directa o dels canals de comercialització curts 
(a través de cadenes locals de comerç) entre pagès de l’Horta i consumidor 
urbà. Les possibilitats en aquest àmbit són grans i les possibilitats d’impli-
cació de les administracions també, i es pot començar per l’avaluació del 
potencial comercial.



PercePcions de l’esPai agrari Periurbà

92 

•	 Reutilització	intel·ligent	d’inputs d’origen urbà (fangs de depuradora, reci-
clatge, serveis urbans...). L’activitat agrària de l’Horta ha d’aprofitar la pro-
ximitat de la ciutat en tota la gamma de possibilitats d’aprofitament d’inputs 
productius d´origen urbà i de la prestació de serveis als consumidors de la 
ciutat. Productes i serveis de jardineria, funcions lúdiques, espais formatius, 
noves pràctiques esportives, funcions de guarda... presenten de fet casuísti-
ques en funcionament amb grans possibilitats d’expansió.

•	 Incitacions	 al	 reagrupament	parcel·lari,	 adaptació	del	 regadiu,...	El	mante-
niment de la funció productiva més convencional de l’Horta passa per les 
millores estructurals del parcel·lari i per la incorporació dels nous sistemes 
de regadiu. En àrees amb una forta presència d’implantacions residencials i/o 
d’activitat com són per un seguit les periurbanes és pràcticament impossible 
emprendre aquesta adaptació a partir d’una operació transformadora radical 
com pot ser la Concentració Parcel·lària. Cal anar cap a incentius i procedi-
ments més tous de reagrupament parcel·lari, de transmissió i concentració de 
la propietat i d’introducció de les millores en el reg.

Les transformacions econòmiques i socials empenyen cap a una agricultura 
multifuncional i cap a la flexibilització dels usos de l’Horta. És la clau que cal resol-
dre si es vol mantenir una Horta més o menys viva i autosuficient. Per acompanyar 
aquesta transformació i evitar que provoqui un procés de quasi urbanització de l’espai 
de l’Horta, cal també disposar dels elements d’ordenació física descrits anteriorment 
i aplicar-los amb claredat i contundència. 
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L’ESPAI AGRARI PERIURBÀ  
I LA GESTIó TERRITORIAL DES DE  

LA COMPETèNCIA PELS RECURSOS HíDRICS I 
D’ACTORS 

 
sandra ricart casadevall 

Geògrafa. Universitat de Girona

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) en el seu Dictamen d’iniciativa 
NAT/204 sobre l’agricultura periurbana, defineix aquesta com “una agricultura amb pro-
blemes limitants i amb oportunitats en un espai heterogeni i dinàmic”. Aquest espai és 
fonamentalment una zona de contacte entre dos móns, l’agrari i l’urbà, que mantenen una 
relació desigual: mentre s´intenta conservar i fiançar els trets fonamentals del primer, su-
porta l’atracció del segon, major en intensitat i regularitat d’acció. Així, i com en tota zona 
de contacte, la proximitat exerceix  un paper clau en la dinàmica periurbana. El mateix 
organisme recull que aquesta peculiaritat s’ha d’aprofitar al màxim des d’un punt de vista 
econòmic i social: les oportunitats que li ofereix la proximitat d’un mercat consumidor, la 
sensibilitat creixent d’aquest en aspectes com la qualitat i la seguretat alimentària, i la de-
manda social de noves activitats (lleure, formació, educació ambiental, turisme ecològic, 
etcètera), són alguns exemples d’activitats complementàries que es plantegen com a eines 
per diversificar el sector i millorar, en definitiva, la renda agrària. 

Ara bé, aquesta proximitat dóna lloc, al mateix temps, a tres tendències en forma de 
competències diverses. En primer lloc, una competència d’ús en relació amb la prioritat 
atorgada al sòl (urbà, industrial-infraestructural, agrari) amb les amenaces latents a banda 
i banda davant d´un canvi en la tipificació. En segon lloc, una competència de recursos 
limitats i limitants, ja que les pràctiques agrícoles a l’entorn de les ciutats competeixen, de 
forma clara i sonora, per la disponibilitat de terra i aigua, però també per l’accés a l´energia 
o mà d’obra, tant en sentit quantitatiu com qualitatiu. En tercer i darrer lloc, una compe-
tència d’actors, ja que les dues competències anteriors estan predisposades per la implica-
ció –o absència d´aquesta– d’un conjunt d’agents representants d’interessos i demandes 
col·lectives, amb l’objectiu final d’incidir en la dinàmica agrària periurbana des d’escales, 
naturaleses i sobretot, prioritats, diferents i canviants. Més endavant s’incidirà en les dues 
darreres competències, per tal de discernir fins a quin punt té rellevància la pràctica de la 
governança en matèria de recursos i d’actors en la gestió territorial d’un mosaic canviant 
com el de la pràctica periurbana.
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És per tot això, doncs, que l’agricultura periurbana es fonamenta en sistemes de 
producció i gestió diferents dels que es plantegen en el món rural i, per descomptat, en 
la dinàmica urbana. Es tracta de sistemes agraris sotmesos a una pressió rellevant, tant 
urbanística com industrial o infraestructural, amb els quals es competeix per elements 
limitants com ara el sòl i l’aigua i que al mateix temps esdevenen imprescindibles 
per a la dinàmica ambiental, social i territorial del mosaic, on la incidència de col-
lectivitats crea debat i, també, conflicte.

els docuMents de referència: el dictaMen de l’agricultura 
Periurbana del cese (2004) i la carta de l’agricultura Periurbana 
(2010)

El primer document de referència, el Dictamen de l’agricultura periurbana –apro-
vat pel Comitè Econòmic i Social Europeu el 16 de setembre del 2004 a Brussel·les–, 
recull ja en primera instància la qüestió de la proximitat del periurbà entre les dues re-
alitats, urbana i rural, i en destaca el paper de l’entorn urbà com a condicionant negatiu 
de l’activitat productiva periurbana. És així com s’afirma que és precisament la proxi-
mitat del caràcter urbà el que exerceix un conjunt d’impactes negatius que no només en 
limiten la viabilitat econòmica, sinó  que també en fomenta la degradació ambiental i 
el deteriorament de les relacions socials entre la ciutat i el camp. A més, el document 
també reconeix una actitud –de més recent aparició– per la qual es justifica la defensa 
dels espais lliures al voltant de les ciutats sense activitat agrícola, entesos com a “parc 
temàtic” o com a “preservació d’un paisatge artificial”. És precisament en un altre punt 
del text on s’exemplifiquen dues de les competències –d’ús i de recurs– citades anteri-
orment, i s´explicita que “a la pèrdua de sòl apte per al cultiu cal afegir-hi (...) la manca 
d’una legislació clara que reguli el mercat del sòl (...). Molts propietaris públics o privats 
de sòl tenen bloquejat el mercat de terra i n´eviten l’oferta (...). Es tracta de processos 
especulatius que dificulten sensiblement el futur de molts espais agraris periurbans (...)”. 

Un altre apunt del Dictamen posa de manifest la base sobre la qual es defensa la 
tercera competència –competència d’actors–, atès que recull la diversitat de funcions 
(econòmico-productiva, ambiental i social) que aglutina l’activitat agrària periurbana 
i, per tant, es donen per entesos el conjunt d’agents que les defensen de forma col-
lectiva. Amb tot, però, poques línies desprès, el document insisteix en “el principi pel 
qual els verdaders protagonistes dels espais agraris periurbans són, i han de ser, fo-
namentalment els agricultors i les agricultores professionals (...)”. D’aquesta manera, 
la suma d’actors no és equitativa sinó que respon, en primer lloc, a la prioritat emi-
nentment productiva, mare de bona part de la resta de prioritats associades a l’activitat 
periurbana. És precisament la pèrdua d’activitat agrària la que repercuteix no només 
sobre el sector agrari, sinó que també condiciona la disponibilitat dels recursos natu-
rals, el manteniment de la qualitat de vida i, en definitiva, l’assoliment d’una gestió 
que sumi els diferents inputs territorials.

Un dels aspectes que aporta de forma recurrent el document és la necessitat 
d’avançar cap al reconeixement de l’espai agrari periurbà i de l’activitat agrària que 
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s’hi llegeix implícita no tan sols des de l’estudi de les dificultats que aquests espais 
suporten –i en part generen–, sinó també des de l’anàlisi integral dels valors que con-
tenen (aigua, paisatge, biodiversitat, arquitectura i patrimoni, etcètera) i per tant, des 
de les funcions econòmica, ambiental i social que duen a terme. Aquesta sensibilitza-
ció per l’espai està condicionada per l’èmfasi en una “cultura del sòl” que tingui en 
compte el tractament de “recurs natural limitat i patrimoni comú de difícil recuperació 
una vegada destruït”. En cap cas, però, no es recull la mateixa rellevància per a un 
recurs i patrimoni com l’aigua, com podria constar a partir dels arguments aportats per 
la “Nova cultura de l’aigua”, tendència reconeguda en d’altres institucions d’escala 
similar.

En matèria de governança i gestió és interessant destacar l’aportació de l’ob-
jectiu número 3 del text: La garantia d’un desenvolupament dinàmic i sostenible de 
l’agricultura periurbana i dels espais on aquesta es desenvolupa. El document reco-
neix la importància i la necessitat que “els territoris periurbans s’uneixin i es dotin 
d’algun tipus d’organisme que tingui com a objectiu fonamental no només la seva 
defensa sinó la dinamització dels espais agraris i de l’activitat agrícola (...)”. Es tracta 
d’una “xarxa de cooperació” entre agents públics i privats compromesos en la gestió 
i organitzats mitjançant algun “ens de participació i de gestió” on concorrin finalitats 
i interessos compartits i s’impulsin accions específiques lligades a la base territorial i 
als recursos naturals. S’advoca així per “projectes rururbans” basats en “criteris multi-
sectorials que integrin tant: a) els aspectes productius (com a resposta a les demandes 
del productor i del consumidor); com b) els aspectes ambientals (que minimitzin les 
afectacions al medi ambient i gestionin el paisatge); i c) els aspectes socials (com la 
pràctica d’activitats de lleure o la valorització de l’espai com a patrimoni cultural). Per 
acotar-ho, el document del CESE aposta per la redacció d’uns principis de comú acord 
reflectits en una “Carta de l’agricultura periurbana”. 

Així doncs, amb voluntat de donar resposta a la proposta del CESE i, en defini-
tiva, de construir un discurs de resposta a les característiques intrínseques dels espais 
d’agricultura periurbana, els dies 8 i 9 de setembre del 2010 tingué lloc a Castelldefels 
el Seminari Agroterritorial, on es consensuà la Carta de l’agricultura periurbana. 
Per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió  dels espais agraris 
periurbans. Aquest document manté la rellevància focalitzada en les dues premisses 
acotades amb anterioritat: la gestió dels recursos naturals citats i la governança en 
la presa de decisions a partir dels actors que hi interactuen. Així, ja en el preàmbul, 
el text deixa palès que “l’aigua i el sòl són recursos escassos i limitats, alhora que 
patrimoni comú difícil de recuperar (...) l’ús dels quals s’ha de basar en una cultura 
que s’adeqüi a la seva naturalesa”; i que “els espais agraris periurbans sovint sostenen 
valors ambientals notables (...), valors que en els moments actuals es veuen especi-
alment amenaçats per l’impacte d’actuacions poc respectuoses relacionades amb la 
proximitat de la ciutat”. 

En matèria de governança, es recull “la consciència que els espais agraris pe-
riurbans fan unes funcions ambientals, socials i econòmiques molt notables i que, per 
això, cal sensibilitzar les institucions, les autoritats i la ciutadania en general de la 
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importància de prendre part en les decisions públiques relatives a aquests”. A partir 
d’aquí, es dóna cabuda a un conjunt d’objectius i de mesures concretes d’actuació 
en funció dels àmbits de priorització. En l’àmbit de la gestió agronòmica, s’inclouen 
com a accions la de “desenvolupar en l’agricultura periurbana una gestió de l’aigua 
que s’ha de basar en la racionalització de l’ús d’aigües superficials i subterrànies, així 
com en la utilització d’aigües regenerades de qualitat òptima per a l’activitat agrària” 
o “desenvolupar en l’agricultura periurbana una gestió del sòl que fomenti les tasques 
agronòmiques que en redueixin la compactació, n’incrementin el contingut de matè-
ria orgànica i n’afavoreixin la millora biològica”. En aquest cas, ambdues “cultures” 
(aigua i sòl, fonamentals per a l’activitat agrària) formen un binomi difícilment indis-
sociable, tal com queda palès també en les Jornades europees d’agricultura periurbana 
–celebrades a Viladecans pocs mesos abans de la redacció del Dictamen–. 

Ambdós textos, el Dictamen de l’agricultura periurbana i la Carta de l’agricul-
tura periurbana, emfatitzen la necessitat de reconèixer la rellevància de l’espai periur-
bà per si mateix, i no tant com a resultat del contacte entre dues realitats paral·leles. 
Amb tot però, la proximitat d’ambdues casuístiques en condiciona la dinàmica i, en 
conseqüència, la possibilitat d’emancipació davant d´unes competències fermes i, en 
un futur proper, de major intensitat. Els usos, els recursos i els actors implicats en la 
seva gestió s’han d’adaptar a una realitat canviant i sovint, de tendència imprevisible. 
És per això que ambdues aportacions provoquen, de la mà de la suma de concrecions 
diverses i sovint confrontades, una aproximació fefaent a les reivindicacions d’una 
realitat que per pròxima no sempre és propera. Es tracta, en definitiva, d’escriure el 
full de ruta del mosaic periurbà i, més encara, de posar-lo en pràctica. Però, com es 
pot aconseguir? 

la gestió territorial dels recursos hídrics i la governança en 
l’esPai agrari Periurbà: suMa d’interPretacions?

El punt de partida imprescindible a l´hora d’abordar una gestió territorial a partir 
de la governança és la relació entre uns recursos (aigua i sòl); una praxis (agricultu-
ra); uns actors (comunitat rural, sector públic i privat, societat civil organitzada); i 
un context (periurbà). Tots aquests elements formen la matriu que interactua i suma 
interessos i prioritats no sempre direccionals, motiu pel qual la seva anàlisi suscita 
gran interès i remet a debats i problemàtiques socials especialment intensos i per-
sistents. En part, l’explicació d’aquest fet té a veure amb les motivacions que han 
propiciat l’atenció sobre els espais periurbans recollides fins ara. Cal destacar-ne, a) 
la presència del recurs aigua en totes les activitats de producció social –especialment 
en les vinculades a l’activitat agrària periurbana i el seu ús en competència–; b) la seva 
funció bàsica en els sistemes naturals –que dóna consistència a les demandes ambi-
entals–; i c) el seu valor simbòlic –carregat de significats culturals i identitaris– (Del 
Moral, 2008). I d’aquí que la suma de tots aquests factors determini la seva gestió un 
cop adaptada al paradigma vigent dominant en matèria d’aigua i governança. D’aquí 
que discutir sobre la gestió de l’aigua en funció dels seus usos i recursos signifiqui, en 
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realitat, posar en qüestió les formes d’ocupació i de vertebració del territori, així com 
la interrelació de protagonistes amb poder de discussió i decisió. 

Tot això dibuixa la complexitat i la significació territorial del debat al voltant 
de l’aigua, l’agricultura, la gestió i la governança a l’entorn periurbà. Un debat que 
requereix cada cop més una col·laboració estreta entre les diferents parts interessa-
des en benefici de la millora de la seva gestió, progressivament més d´acord amb els 
requeriments del conjunt de la societat i no únicament d’un sector –el productiu– 
d´aquesta, reduir aspiracions i sumar acords de mínims. És en aquest context on la 
millora de la governança es postula com un mecanisme apte per tal de comprendre el 
paper i la incidència dels diferents actors territorials. Així, una categorització gene-
ralista d’aquests definiria el paper de l’Estat (i les figures públiques que se’n deriven 
a diferents escales), el sector privat o semiprivat (sovint en forma de partenariat), la 
comunitat rural (sindicats i representacions del sector) i la societat civil organitzada 
(com a còmput d’actors col·lectius amb caràcter, especialment, ambiental). L’objec-
tiu: reaccionar de manera eficaç a les vicissituds d’un entorn cada cop més complex, 
incert i dinàmic, on la  ciutadania es mostra més receptiva, reflexiva i crítica amb la 
dinàmica de l’entorn i de tot allò que, més o menys directament, afecta la seva qualitat 
de vida. És així com sense compartir problemes i responsabilitats entre poders públics 
i privats i organitzacions, entitats o col·lectius interessats es fa molt difícil avançar en 
la millora de la gestió territorial del context periurbà davant, entre d’altres, de l’ús 
d’un recurs vital com l’aigua. 

El paradigma de la gestió participativa a partir de l’èmfasi en la governança 
es fonamenta en el reconeixement d’un escenari –especialment aplicable en l’espai 
agrari periurbà–, caracteritzat per una complexitat motivada per dos elements bàsics. 
Per una banda, la incertesa que provoca el canvi permanent o la inconsistència de les 
prioritats que un dia van esdevenir norma. Per l’altra, la diversitat implícita en l’exis-
tència d’actors amb diferent grau d’implicació. És en el marc d’aquest darrer element 
on es veu que en la major part dels processos participatius, els criteris promoguts 
amb l’objectiu d’identificar els agents participants difereixen des de motiu d’interès 
economicoproductiu o d’ús i gaudi fins a motiu de competència o de proximitat. Són 
precisament els dos darrers aspectes els factors que condicionen, directament, l’espai 
agrari periurbà. 

En aquest context, una manera d’entendre la gestió territorial des de la millora 
de la governança es pot centrar en la suma d’actors que comporta un context intrínse-
cament dinàmic com és l’espai agrari periurbà. Per fer-ho però, sembla necessari po-
der considerar les aportacions dels actors tradicionals en matèria de gestió territorial i, 
a més, sumar-hi –sense por– les aportacions d’aquelles col·lectivitats que, vinculades 
mitjançant l’arrelament i el coneixement del territori i la seva praxi, proposin mesu-
res dinàmiques que responguin a les funcions i als valors associats a l’espai agrari 
periurbà. 

El següent esquema pretén situar els diferents actors implícits en la gestió ter-
ritorial del mosaic periurbà, on la inclusió de l’actor incipient –la societat civil orga-
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nitzada– pren un major significat. Això és degut al fet que, tot i que la gestió directa 
de l’espai agrari periurbà sol confrontar internament i de forma regular i notòria els 
actors tradicionals de la gestió territorial, no és menys cert que existeix un discurs de 
fons on són una bona part dels col·lectius que conformen el quart actor els que gau-
deixen d’un major protagonisme i notorietat a escala local i regional. Una plasmació 
del lloc que ocupa la societat civil organitzada en funció de la capacitat d’inclusió del 
sistema. 

Una possibilitat seria sumar el nou actor a l’actuació temporal i espacial dels 
tres actors tradicionals, situant-se en paral·lel al conjunt i, per tant, assumint un paper 
protagonista que exigeix coherència i responsabilitat. L’altra opció passaria per man-
tenir l’actor incipient en un pla secundari, on el seu paper emfatitzaria en el caràcter 
reivindicatiu sense massa opció de construir diàleg. Es tracta de preguntar-se per una 
demanda de major protagonisme des de contextos no sempre predisposats a invo-
lucrar-se, tot un moviment a l’alça que està adoptant formes i escales diverses que 
responen a realitats puntuals, però també a dinàmiques prolongades. 

Emplaçament de la societat civil organitzada en la gestió territorial del periurbà 

tendència
Gestió tradicional Gestió territorial

Estat
Sector privat

Comunitat Rural

Visió
reivindicativa

Visió
intrusiva

Particularitats
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Cohesió

-
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Figura 1. Emplaçament del quart actor protagonista, la societat civil organitzada, en la gestió territorial 
del periurbà. Font: Elaboració pròpia. 
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així doncs...

Les diferents competències (usos, recursos i actors) que suporta l’espai agrari 
periurbà en condicionen la gestió des del punt de vista de la governança dels seus 
postulats, que confronten interessos i concepcions diverses. Aquí, el factor de proxi-
mitat territorial exerceix un paper fonamental per establir sinergies i acotar solucions 
factibles a problemàtiques i adaptacions reals. La disponibilitat i justificació d’ús d’un 
recurs com l’aigua, o l’auge protagonista d’un nou actor, la societat civil organitzada, 
són qüestions que reclamen debat i que es poden considerar bé com un factor intrusiu, 
bé com una oportunitat de sumar coneixement complementari. 

És en aquest sentit que el fet de disposar d’un marc d’estudi on dibuixar els 
diferents actors i els seus vincles davant de la dinàmica canviant d’usos i recursos 
de primer ordre és un pas indispensable per tal de comprendre la dinàmica de l’espai 
agrari periurbà a curt i mitjà termini. Amb tot, però, manca respondre a interrogants 
clau com: “Quin paper exerceix la disponibilitat d’aigua en un context de competència 
qualitativa i quantitativa com l’espai agrari periurbà? i “Quina influència ha d’assumir 
la societat en la dinàmica d’aquest espai concebut com un marc de desenvolupament 
territorial?”  
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EL PAISATGE PERIURBÀ,  
UNA VISIó DES DE L’AGRICULTURA 

 
Maria rovira duran 

Pagesa. Unió de Pagesos de Catalunya

En el títol de l’escrit, hi apareixen dues paraules que aboquen a dos conceptes 
que han tingut i tenen interpretacions diverses segons els autors. Segons l’enfocament, 
fins i tot poden tenir visions contradictòries.

El paisatge es defineix formalment a escala europea en l’àmbit del Conveni Eu-
ropeu del Paisatge, amb la seva signatura a Florència per part del consell de Ministres 
del Consell d’Europa el dia 20 d’octubre del 2000.

El conveni comença definint el paisatge com una “part del territori, tal com 
el percep la població, el caràcter del qual resulta de l’acció dels factors naturals i/o 
humans i de les seves interrelacions”. Aquesta definició, que pretén ser objectiva, 
va seguida de la definició d’Objectiu de Qualitat Paisatgística que “designa, per un 
paisatge concret, la formulació que fan les autoritats públiques competents de les 
aspiracions que tenen les poblacions pel que fa a les característiques paisatgístiques 
del seu entorn”.

A partir de les adhesions dels Estats al Conveni, es comencen a desenvolupar les 
polítiques del paisatge. A Catalunya s’inicia intensament a partir de l’any 2005, quan 
s’aprova la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i el reglament 
que la desenvolupa. A partir d’aquest moment, es comença el procés de redacció dels 
Catàlegs del Paisatge, que encara no ha conclòs, i de les directrius del paisatge, que 
s’incorporen als Plans Territorials Parcials.

Per altra banda, el concepte d’espai periurbà té diverses definicions. Una d’aques-
tes és aquella que entén l’espai periurbà com un espai de transició on se superposen 
diverses franges que van d’una ruralitat més gran a una de més reduïda en funció de la 
distància que hi ha de la ciutat central (Sempere, J., 2008). Entremig existeix un espai 
que pot ser agrari, però on també s’hi instal·len activitats que són expulsades de la 
ciutat, ja sigui per l’impacte que poden generar (tractament de residus), o perquè són 
activitats que no reporten prou rendibilitat per accedir a preus de sòl propis de la franja 
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urbana (ferrovellers). Parlar de paisatge entès com allò més subjectiu que ens reporta 
una sensació positiva, ens transmet uns valors i, fins i tot, ens emociona, i parlar de 
l’espai periurbà de transició, com el buit esquitxat d’activitats desendreçades, pot evo-
car certa contradicció. Es pot considerar el paisatge periurbà com quelcom amb valors 
negatius. És fàcil tenir un percepció negativa d’aquest espai. Percepció de desordre, 
d’estar tot a mig acabar, d’abandonament. En definitiva, d’espai buit que espera que la 
urbanització li arribi d’un moment a l’altre.

La legislació urbanística i territorial vigent a Catalunya fa ben poc per acabar 
definitivament amb aquesta percepció del territori.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, per exemple, emmarca els espais 
lliures de l’àrea metropolitana en dues categories. Per una banda, el sòl de protecció 
especial d’interès natural i/o agrari, en el qual s’engloben tots aquells sòls que ja tenen 
figures de protecció, o bé aquells que tenen vocació de ser espais lliures. Però bona 
part dels sòls dedicats a l’agricultura s’engloben en la categoria de sòls de protecció 
preventiva, que vénen a ser aquells que queden consolidats com a espais a l’espera de 
futures actuacions. El Vallès, el Maresme, el Garraf, són comarques on la major part 
dels sòls agraris han merescut la categoria de preventius.

Per tant, difícilment la legislació contribuirà a una percepció diferent del paisatge 
que ofereixen els espai lliures de les àrees periurbanes. Sembla que només una aturada en 
el model econòmic que ha imperat en els darrers anys ha fet que la degradació dels espais 
periurbans pari el ritme galopant en què estava immers. Ara bé, el que no és tan clar és si 
ha canviat ja la percepció o bé si algú està esperant que els temps millorin per tal de tornar 
a utilitzar el sòl al voltant de les ciutats com un bé especulatiu de primer ordre.

Pel que fa a la legislació paisatgística, com ja s’ha apuntat més amunt, en els 
darrers anys s’han aprovat la llei i el reglament del paisatge. D’altra banda, s’han co-
mençat a redactar els Catàlegs del paisatge i les directrius que n’emanen. Els Catàlegs 
són documents descriptius de les diferents unitats de paisatge de Catalunya i coinci-
deixen amb els àmbits dels plans territorials parcials. Sense esperar els Catàlegs, el 
govern va aprovar les directius del paisatge, juntament amb la normativa dels Plans 
Territorials Parcials. Les directrius del paisatge són tant disposicions d’aplicació di-
recta, com disposicions que poden ser desenvolupades pel planejament urbanístic i 
d’altres que són recomanacions.

Les directrius que s’inclouen a la normativa del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona tenen un article dedicat a la modelació agrària. En aquest es reconeix l’es-
pai agrícola, forestal i ramader com aquell que “proporciona un fons paisatgístic que, 
per la presència que té al llarg i ample del territori, en constitueix un component 
identitari principal. Cal, per tant, fer compatibles el respecte dels seus valors com a bé 
paisatgístic d’interès públic i la seva funcionalitat agrària per tal que mantinguin els 
trets bàsics de la seva fisonomia”.

En el text ens adonem que les directrius del paisatge declaren l’espai agrari com 
a “bé paisatgístic d’interès públic”, i els camins, la xarxa de reg i drenatge, les parcel-
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les, les construccions tradicionals, etc., com a elements estructurals de la configuració 
del paisatge. La resta de consideracions que fan les directrius del paisatge aprovades 
van a regular aspectes de la funcionalitat agrària, per tal que la variació d’aquests no 
influeixi negativament en la percepció d’aquest paisatge. 

Un altre factor del paisatge agrari que mereix una atenció especial en les direc-
trius és el de les construccions agràries, com a element distorsionador del paisatge 
tradicional. En les directrius hi ha tan sols una menció als espais degradats que cal 
restituir.

Enmig de tot això, com queda l’activitat agrària com a activitat econòmica en el 
territori periurbà?

La producció d’aliments en les zones periurbanes és considerada, a vegades, 
com a residual.

En aquest context, els espais periurbans que es dediquen a l’activitat agrària són 
considerats com aquelles zones on encara es conserva un alt grau de biodiversitat en 
el context metropolità. Llocs on es conserva una identitat social, que en un context 
urbà es veu difuminada. Espais que poden oferir serveis ambientals a la ciutadania, 
que poden servir de lloc de lleure i, fins i tot, que poden proporcionar productes lo-
cals de qualitat. I són considerats també un bé paisatgístic. I per aquests motius cal 
regular-los, però cal fer-ho a través de l´ordenació de les activitats agràries, no de les 
activitats que penetren a l’espai rural amb una idiosincràsia urbana.

Moltes vegades, des de la perspectiva paisatgística, les activitats agràries, tant 
a l’espai periurbà, com en tot l’espai agrari a Catalunya, des d’alguns sectors no són 
considerades com a activitats econòmiques. Es parla tot sovint d’agricultura tradicional 
i s´entén com aquella agricultura que no s’ha modernitzat i que, per tant, manté unes 
estructures pròpies de temps passats, que al seu moment van modelar un paisatge 
determinat. Qualsevol canvi en aquestes estructures, qualsevol modernització de les 
explotacions, és vista com una degradació paisatgística i sol generar rebuig. El cas 
paradigmàtic de la constatació d’aquest fenomen és la implantació dels hivernacles.

En comarques com el Maresme, i el Baix Llobregat, en menor mesura, els hi-
vernacles han estat, i són encara instal·lacions que han ajudat a la modernització i a 
l’augment de la rendibilitat de moltes explotacions agràries. A escala paisatgística 
però, els hivernacles són uns artefactes amb molt mala publicitat entre alguns sectors 
de la ciutadania. Els hivernacles, i la concentració d’aquests en zones determinades, 
han generat polèmiques més o menys enceses. Se’n discuteixen no només els aspec-
tes paisatgístics, sinó també la generació de residus, l’artificialització del medi o la 
pèrdua de biodiversitat. Com ja he dit, des del punt de vista agrari, un hivernacle és 
una estructura que ajuda a augmentar la productivitat de les explotacions agràries i, 
per tant, totalment imprescindible per al manteniment de l’activitat. Una explotació 
amb hivernacles, endreçada i ben gestionada, no ha de suposar cap problema per al 
medi, com no ho suposen els polígons industrials que trobem envoltant la major part 
de pobles i ciutats de Catalunya.
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Fins a aquí he fet una anàlisi dels espais agraris immersos en zones periurbanes i 
el que suposen aquests per a la resta de la població. Però hi ha una altra manera d’ana-
litzar el paisatge periurbà: des del punt de vista de la pagesia. 

En aquest cas, sembla clar que cal parlar de la degradació ràpida del paisatge 
que ha viscut una sola generació de pagesos i pageses. Aquelles persones que van 
començar vivint i treballant en el camp i que ara viuen i treballen a la ciutat, sense 
haver canviat mai de professió ni de lloc de viure. Des del creixement urbà i industrial 
ràpid i desendreçat dels anys cinquanta i seixanta, la implantació d’infraestructures 
de comunicació, que han travessat tots aquests territoris, sense que hi hagin aportat 
cap valor afegit. La lenta, però imparable deterioració de les estructures agràries, com 
xarxes de reg i drenatge, camins estructuradors, zones d’acumulació de residus urbans 
(com deixalleries o ferrovellers). Trossejament de l’estructura parcel·lària. Per arribar 
a l’última onada d’especulació de terrenys agraris degut a la bombolla immobiliària 
de la primera dècada dels anys 2000. En definitiva, la destrucció ràpida d’un paisatge 
que als nostres avantpassats els va costar segles de construir. El paisatge periurbà des 
del punt de vista d´espai agrari és el resultat d’una acumulació sense ordre, i amb la 
sensació constant que tot està a mig acabar. Per a aquesta pagesia, doncs, no es com-
pleix l’Objectiu de Qualitat Paisatgística tal com es defineix en el Conveni Europeu 
del Paisatge.

En la consolidació d’aquesta visió hi ha la mala gestió que s’ha fet des de les ad-
ministracions públiques d’aquests espais. Han estat considerats en molts casos espais 
buits pendents de propers plans parcials. No s’ha exigit el compliment de la disciplina 
urbanística, i d’aquí la visió d’espai desendreçat, de l’espai urbà com a intrús en l’es-
pai rural. Les zones no urbanitzables de molts municipis periurbans han estat, i són 
encara, les grans oblidades dels municipis. Fins que no va arribar l’onada d’interès per 
la protecció de paisatges de qualitat, no es va prestar atenció a aquestes zones.

Arribats a aquí, probablement el que cal ara és buscar aquell punt d’equilibri 
necessari entre la visió del paisatge des de l’urbà cap al rural i des del rural cap a 
l’urbà. Des del sector agrari cal apostar fort per buscar els elements de qualitat que la 
població urbana comença a valorar en els aliments de proximitat. I des de la població 
urbana cal entendre que el paisatge agrari endreçat i de qualitat és responsabilitat de 
tota la ciutadania. Cal apostar perquè l’administració pública protegeixi els espais 
agraris pels seus valors com a productors d’aliments. Cal incentivar la necessària mo-
dernització de les explotacions agràries, la posada al dia de les seves estructures. És la 
modernització de les explotacions la que porta al manteniment de l’agricultura com a 
activitat econòmica rendible.

Hem d’aconseguir que la norma que marca l’ordenació territorial del país consi-
deri els espais cultivats com a estratègics. Cal un pas endavant, cal veure l’espai agrari 
des de la visió agrària, entenent que no ha de ser l’única ni ha de ser excloent, però no 
pot ser oblidada en l’ordenació del territori i en l’urbanisme. 

En definitiva, per un paisatge de qualitat en el periurbà, cal també la redacció 
d’una llei d’espais agraris i d’un Pla Territorial Sectorial Agrari.
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enllaços

conveni euroPeu del Paisatge:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/VersionsConventi-
on/catalan.pdf

observatori del Paisatge:
http://www.catpaisatge.net/cat/observatori.php

seMPere roig J tulla, PuJos, a., “El debat teòric sobre el periurbà i la concreció d´un 
planejament urbanístic en un entorn complex: el cas de Barcelona i Tolosa, Do-
cuments d´anàlisi geogràfica n. 52, p. 125-144, 2008.

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n52p125.pdf

http://www.viulaterra.cat/mm/file/implicat/Ecosostenible_num49.pdf
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LA PAGESIA DES DE LA PERIURBANITAT 
 

Marc xifra sala  
Ramader. Fundació Agroterritori

Sóc pagès i amb el meu germà Quim menem l’explotació lletera dels avis (l’any 
1930 n’eren masovers) i dels pares a Riudellots de la Selva a pocs quilòmetres de la ciutat 
de Girona. L’any 1955, els avis van aconseguir comprar l’explotació i així es varen poder 
emancipar, seguint el tarannà de moltes explotacions d’aquesta àrea periurbana. Durant la 
dècada dels anys setanta els pares varen apostar decididament per la millora i l’especialit-
zació de la producció de llet. Les 40 hectàrees de cultiu de la finca, la majoria de regadiu, 
garanteixen majoritàriament l’alimentació del bestiar boví de la granja. Treballar amb el 
meu germà suposa disposar de temps per gaudir de la família, millorar la qualitat de vida, 
compartir responsabilitats i tenir més capital humà. Sempre he volgut fer de pagès i vull 
guanyar-me la vida produint llet. Per això, a més d’invertir en la meva formació, en ge-
nètica del ramat (transplantament d’embrions) i en tecnologia per a la meva granja (robot 
de munyir, el primer de l’Estat espanyol), vaig fer una estada a la University of Minnesota 
dins del programa d’intercanvi MAST1) i ara treballo activament pel sector lleter. A més,  
sóc soci i secretari de la cooperativa Lletera Campllong (sòcia-fundadora de Llet Nostra) i 
formo part de l´Executiva Nacional del boví de llet d’Unió de Pagesos de Catalunya i sóc 
el coordinador comarcal de la Selva i el Gironès d´aquesta organització.

L’explotació agrària Mas Gener està situada en un entorn geogràfic privilegiat, 
prop de la ciutat però, i encara, en plena ruralitat. Recull els avantatges de la periurba-
nitat i al mateix temps posa de relleu les pressions pròpies d’un territori dinàmic, ric 
i, a la vegada, carregat de contradiccions. 

1 http://mast.cfans.umn.edu/
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una Mirada enrere 

Les explotacions lleteres de les comarques del Gironès i de la Selva, des de la 
segona part de la dècada del 1970, són pioneres quant a innovació tecnològica i a 
sistemes de producció i de comercialització de la llet a Catalunya.  

Ja l’any 1934 es creà a Girona la primera Central Lletera Municipal de tot 
l’Estat espanyol per a la producció de llet pasteuritzada. A Sils, el 1941, i posterior-
ment a Vidreres, el 1953, es va posar en marxa la Central Lletera “RAM” per obtenir 
llet esterilitzada. La primera munyidora es va instal·lar a Vilobí d’Onyar el 1956 i la 
primera estabulació lliure i sala de munyir el 1961 al mateix municipi. Actualment 
hi ha cinc explotacions amb robot de munyir. 

A partir dels anys setanta l’activitat lletera es va intensificar i la tasca de fer 
una bona selecció genètica juntament amb l’aposta tecnològica de la inseminació 
artificial, van ser clau per enfortir el sector. Girona va esdevenir pionera a Europa en 
la holsteïnització (substitució de vaques frisones i pasiegas per la raça holstein, ac-
titud cent per cent lletera). De la mà del veterinari Josep Maria Vila Vidal, destacat 
especialista en reproducció bovina, també es va implantar un nou sistema de millora 
de la conservació dels farratges (conegut com l’ensitjat, que va fer més rendible la 
base territorial i l’estabulació lliure del bestiar boví2). També des de la pagesia de 
l’entorn va sorgir la voluntat de crear una central lletera que, al final i per diversos 
motius, no va arribar a quallar.

A mitjan dels noranta hi havia tres cooperatives lleteres, una a Maçanet de la 
Selva, una altra a Campllong i la darrera a Vilobí d’Onyar. Actualment, la coopera-
tiva Lletera Campllong n’és el referent, tot i que a Maçanet de la Selva, a Llagostera 
i a Vilobí d’Onyar continuen la tasca de recollida i assessorament a través dels grups 
lleters.

Aquest arrelament al teixit socioterritorial, però, no ha estat exempt d’entre-
bancs. Un factor clau, la manca de terra de conreu, ha posat en perill (i així és encara 
en l’actualitat) la viabilitat i el futur d’aquestes explotacions altament especialitza-
des, i ha agreujat de manera més important la dinàmica de les explotacions petites. 
Aquest factor terra, contextualitzat en els àmbits periurbans agraris dinàmics, és im-
prescindible per poder redimensionar l’explotació agrària, per accedir a la propietat, 
per complir amb la normativa ambiental (que té en el tractament de les dejeccions 
ramaderes el principal repte que cal afrontar), per ser competitius i al mateix temps, 
per fer un litre de llet a un menor cost, controlar el procés productiu i oferir un pro-
ducte de primera qualitat a la societat.

2 També és important ressaltar el treball dels tècnics d’Extensió Agrària per la seva tasca per la millora dels cultius, així 
com SEMEGA (Diputació de Girona) per iniciar el control lleter i els llibres genealògics. De les sinergies i del dina-
misme d’ambdós van néixer grups com AFRIGI i projectes com ABERKIN (proposta de genètica pròpia per abaratir 
costos) avui consolidat amb grups d’Andalusia, Navarra, Mallorca i Cantàbria.
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un Periurbà aMb eMPenta i recorregut

La tendència de l’activitat lletera de l’àmbit periurbà de Girona segueix, a grans 
trets, la de la resta del sector: 1) augment del nombre de caps de bestiar per explotació; 
2) en la majoria de casos va acompanyat amb manteniment de les hectàrees de cultiu, 
per tant, 3) previsiblement augmenten els costos d’alimentació del bestiar degut a 
l’obligació d’haver d’adquirir productes; i finalment, 4) un descens en el nombre d’ex-
plotacions especialitzades. Amb tot, però, es poden destacar alguns elements singulars 
propis d’aquest periurbà que, per la seva dimensió agroeconòmica, pel volum de pro-
ducció, pel teixit d’actius directes i indirectes i per la seva capitalització financera (a 
l’àmbit es gestionen més de 40 milions d’euros, la meitat dels quals es generen per la 
venda de la llet3), donen forma a un autèntic clúster lleter català de referència (Tous i 
col·laboradors, 2010)4. D’aquest espai n’han sortit projectes reeixits com Llet Nostra 
(que ha estat capaç de liderar el rànquing de venda de llet a Catalunya5), ATO Natura 
(innovació en l´organització de ramaders units per arribar al mercat directament), llet 
ecològica amb valor afegit (iogurts destinats a menús escolars de La Selvatana), ex-
penedores de llet (és a dir, venda directa en espais urbans i públics, com els mercats), 
etc. i ja s’estan desenvolupant nous projectes centrats tant en la diversificació de la 
transformació (les postres làctiques) com en sostenibilitat ambiental (planta de biogàs 
dins del programa europeu Germino II6).

La vocació de fer de pagès en aquest espai periurbà especialitzat en la producció 
lletera és també un aspecte important que cal destacar perquè fixa població i genera 
un compromís amb el territori (som conscients que transformem la terra treballant-la 
de manera contínua, que hem de tenim cura dels mitjans emprats i sobretot que cal fer 
un esforç per conservar el medi). Tot i la proximitat i l’atractiu del mercat laboral que, 
fins ara, oferia la ciutat de Girona (a escala provincial amb una de les rendes familiars 
disponibles més altes de l’Estat), una part dels pagesos joves, fills de pagesos, van 
apostar per continuar la tasca dels pares i fer de pagès. No es fa estrany, doncs, que 
aquest periurbà ramader aculli un nombre de vaqueries entre les quals destaquen titu-
lars d’explotació entorn dels 40 anys amb prou empenta per engrescar-se en projectes 
innovadors i responsables amb el medi ambient i, sobretot, atents a les qüestions tec-
nològiques. Tant és així que tant a escala cooperativa com en l´àmbit de l’explotació 
agrària, es continua apostant per desenvolupar idees, articular estratègies i per sobre 
de tot, assegurar aquest aliment a la societat. En aquest sentit, hem d’insistir que en 
aquest àmbit periurbà fem llet, un producte de primer ordre (segons la piràmide ali-

3 Aquests 40 milions d’euros no s’han de confondre amb beneficis nets, ja que no se n’han comptabilitzat els costos. 
Aquest és un apunt del moviment financer a la zona tenint en compte únicament alguns conceptes, com el volum de 
llet produïda anualment a la zona, el qual s’ha multiplicat pel preu del litre de llet percebut pel ramader.

4 Podeu consultar l’estudi a la web de Fundació Agroterritori  
http://www.agroterritori.org/ficha.php?id_nivell2=32#doc514&idioma=ca

5 Comunicat de premsa de Llet Nostra, 8 de juny del 2011.  
http://www.lletnostra.cat/pdf/note_%20de_%20prensa/liderarge_iogurts_i_postres_08_06_2011.pdf

6 GERONIMO II – BIOGAS. http://energy4farms.eu/newsletters/
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mentària de l’OMS) i un aliment bàsic del qual Catalunya és deficitària, és a dir, en 
produeix menys de la que consumeix. 

Val la pena recordar que el sector lleter és i ha estat un dels més regulats des de 
la seva incorporació a la Unió Europea. Per una banda, les quotes lleteres, com a me-
sura de contenció d’excedents, es basen en la limitació individual de producció sota 
amenaça de fortes sancions, i per l´altra, pel valor estratègic de la llet com a aliment de 
primera necessitat, ha propiciat l’aplicació d’estrictes normatives higienico-sanitàries 
assegurant uns alts nivells de qualitat, fet que garanteixen a la població l’accés a un 
producte de màxim valor nutritiu. En qualsevol cas, el sector lleter, gràcies al seu dina-
misme, sempre s’ha adaptat a les exigències europees. Per això, i arran de la forta crisi 
del 2008/2009, es va impulsar la creació, a escala europea, d’un Grup d’Alt Nivell7. 
En efecte, els estudis d’aquest grup han demostrat la importància estratègica del sec-
tor per al manteniment de l’estructura agroeconòmica de la Unió Europea (recordem 
que n’és el primer productor mundial). En aquest sentit, ja s’han presentat algunes 
línies d’actuació urgent per establir mesures concretes per al sector: fer contractes, 
organitzacions interprofessionals, grups de producció per negociar preus, limitar el 
domini de la distribució, etc. Algunes d’aquestes actuacions que, en general vetllen 
per l’enfortiment del sector lleter, ja es varen impulsar l’any 2011 i continuaran durant 
la nova reforma de la Política Agrícola Comuna (2014-2020). 

Potencialitats d’un Periurbà lleter 

La problemàtica central d’aquest espai agrari periurbà rau en el factor terra. Per 
una banda, l’activitat agrària ha de conviure amb polígons industrials, una enrevessa-
da xarxa de carreteres i camins, amb equipaments, infraestructures i logística bàsics 
per al territori urbà; i per l’altra, amb un nombre indeterminat de parcel·les industrials 
i en terrenys urbans buides, de les quals els ajuntaments, per exemple, en podrien 
cedir l’ús al sector agrícola. A tot plegat, se li ha d’afegir la complexitat de la primera 
corona de la periurbanitat on, a més a més d´haver-hi el pas de les principals infraes-
tructures de transport, l’aeroport de Girona, la Central Integrada de Mercaderies de 
la Selva (CIM) i el Punt d’Inspecció Fronterer (PIF), hi trobem el polígon industrial 
de Riudellots de la Selva (més conegut com Girona Sud, el més gran i dinàmic de la 
província de Girona i que engloba tres escorxadors) on cada dia s’hi sacrifiquen més 
de 20.000 porcs8, dels quals en resulten residus (que competeixen per la mateixa terra 
on han d’anar les dejeccions), on es pateixen sorolls i el trànsit pesant d’entrada d’ani-
mals i de sortida de canals.

A tot plegat caldria sumar-hi també un bloc d’inconvenients que pateix l’ac-
tivitat agrària com ara la mateixa dificultat en l’accés a la terra, les olors xocants, 

7 Per a més informació consulteu la pàgina de la Comissió Europea sobre el sector lleter i dels productes làctics  
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

8 És l’emplaçament a on es sacrifiquen més porcs de tot l’Estat espanyol.
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l’exagerada parcel·lació dels camps (menys eficàcia i més costos), una mà d’obra 
més competitiva, unes normatives sanitàries estrictes (que no compleixen part de la 
competència externa), l’enduriment progressiu de la normativa ambiental, l’aban-
donament d’un teixit associatiu arrelat per la pèrdua, lenta però constant, del con-
junt de l’activitat agrària i, per acabar d’arrodonir-ho, un planejament urbanístic i 
territorial (amb tarannà poc o gens ruralista, però sí paisatgístic i ambiental, i amb 
poca visió mancomunada) que pesen com una llosa sobre les explotacions lleteres 
d’aquest àmbit perquè els condiciona el futur a curt i/o a mitjà termini (amb actua-
cions desvinculades de l’activitat, del coneixement i fins i tot del territori o del valor 
afegit que genera el sector).

Això no obstant, qualsevol espai periurbà també presenta un seguit d’avantatges 
que el conjunt de la pagesia ha de saber prioritzar primer, i argumentar, després: la 
proximitat del consumidor; la capacitat de capitalitzar el valor afegit del producte i, 
per tant, d’obtenir un preu just; o gaudir de més serveis agrícoles (mecànics, cases 
comercials, pinsos...) i socials (escola, sanitat, atenció a la gent gran, etc.). Una proxi-
mitat que, en definitiva, significa tenir la possibilitat de millorar la qualitat de vida de 
l’espai rural des de la promoció d’una activitat econòmica de referència.

Amb tot, l’oportunitat de futur passa per assolir estratègies pròpies de països 
sensibles a l’activitat agrària i que desenvolupen mesures positives, com ara les 
ajudes per accedir a la terra, per a la gestió compartida del desenvolupament rural, 
per la distribució de productes locals, per flexibilitzar l’exigència de la normativa o 
per potenciar energies alternatives i ajudar els pagesos a obtenir més valor afegit per 
les seves explotacions (model danès: energia eòlica, solar o altres amb la finalitat 
de reduir els costos energètics de l’explotació). Al periurbà sud de Girona, el pagès 
contribueix a la millora de l’entorn d’aquests espais agraris, sovint desendreçats i 
bruts, i al mateix temps proporciona aliments de qualitat a la població. En aquesta 
línia, a canvi, seria bo definir un conjunt de compromisos per tal d’arribar a pactes 
amb els responsables locals i resoldre així situacions puntuals i singulars que no 
faciliten el tracte entre iguals.

Entre els reptes a curt i mitjà termini, el treball col·lectiu en qualsevol tram de 
la cadena de valor agroalimentària, és segurament la prioritat. Organitzar el treball en 
comú vol dir contemplar la possibilitat d’articular qualsevol tasca conjunta, ja sigui 
en la producció, transformació i/o comercialització, sense deixar de banda la formació 
(que es tradueix a ampliar, flexibilitzar i augmentar les possibilitats d’assolir reptes 
futurs). Apostar per la diversificació dels productes làctics i derivats com iogurts, ge-
lats, formatges o formatges de llet no pasteuritzada, optimitzar el treball col·lectiu, 
cercar la col·laboració externa per a la millora de la gestió planificada (de cultius i de 
dejeccions ramaderes entre altres), són reptes assolibles. Fins ara la tasca de la Lletera 
de Campllong ha estat clau en termes de cohesió social i agroterritorial, així com per a 
la simplificació dels problemes que ha d’afrontar el sector lleter. Ara, a partir de la re-
cerca, ja s’aposta per mancomunar serveis (creació d’una central de compres d’inputs 
amb la finalitat d’abaratir costos per a les explotacions) i per assumir responsabilitats 
mediambientals, on la primera fita pot ser una planta de biogàs (sempre i quan la pri-
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oritat no sigui vendre electricitat sinó obtenir beneficis i sinergies col·lectives com ara 
calor i aigua calenta, tot valoritzant les dejeccions ramaderes com a matèria primera). 

L’obligació de l’agricultura que es desenvolupa a prop de les àrees urbanes és la 
d’assegurar el proveïment d’aliments de proximitat i de qualitat, però aquests espais 
agraris periurbans no han de quedar relegats a una imatge bucòlica d’un museu viu (i 
no un espai productiu), o bé ser relegats a l’agricultura ecològica, emprada massa so-
vint com a exemple de sensibilització davant les dificultats del model productiu prece-
dent. No es tracta de netejar consciències, sinó d’apostar fort per allò que es produeix 
a prop i que garanteix les prioritats de la població, ja siguin alimentàries, ambientals, 
paisatgístiques o territorials. Totes elles són estratègiques i cal conèixer quins són els 
sectors que permeten assolir aquests reptes. El sector agrari hi té molt a dir. 

Els pagesos periurbans que porten a terme una activitat estratègica, tot i els in-
convenients derivats de la manca de recursos, tenen la responsabilitat de fer les seves 
explotacions agràries més sostenibles ambientalment i de contribuir en l’articulació 
d’una estructura socioeconòmica forta i que potenciï el treball en xarxa. La societat, 
per la seva banda, ja sigui a través de projectes tecnològics, ja sigui amb programes 
de valorització del producte final o de reconeixement monetari a la funció pública 
de l’agricultura periurbana com a subministradora d’aliments i gestora del territori 
comú, ha de fer respectar i garantir, com a mínim, el manteniment d’una activitat que 
assegura l’accés a un aliment pròxim i de qualitat, que promociona la continuïtat dels 
petits nuclis rurals, que genera ocupació directa i indirecta i que té cura de l’entorn. 
Si s’és exigent amb el productor, un primer pas és ser-ho amb el consumidor, fent-lo 
responsable de la seva elecció en matèria alimentària.
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SENSE GESTIó, TENEN FUTUR  
ELS ESPAIS AGRARIS PERIURBANS? 

 
JoseP Montasell dorda 

Enginyer Tècnic Agrícola. Parc Agrari del Baix Llobregat

la gestió coM a factor de futur

Deixem-ho clar. Poden tenir futur els espais agraris, especialment els periurbans, 
sense gestió? La resposta és no. Aquesta és la premissa sobre la qual es desenvolupa 
l’article. Però, a més i d’entrada, es deixa clar que d’una manera imperiosa i urgent és 
necessari que hi hagi un reconeixement polític, explicitat de manera clara i concisa, 
dels espais agraris, de la seva existència i del seu paper estratègic en l’economia, en 
la competitivitat i en l’equilibri territorial de Catalunya, així com de la seva diversitat 
biològica i paisatgística, a més de ser factor d’integració social. 

Davant d’un espai agrari periurbà hi ha tres actituds: l’abandonament progres-
siu, la conservació museïtzant o la preservació amb el desenvolupament. És evident 
que l’opció que creiem que cal adoptar és la tercera.

Quan parlem de la preservació amb el desenvolupament ens referim a aquella 
actitud que es basa en la resistència a perdre el passat amb la voluntat, des del present, 
d’afrontar el futur per molt incert que sigui (el que anomenem «utopia creativa»). 
Aquesta opció té com a factor fonamental el reconeixement del sector agrari, no com 
un element del passat, sinó com un factor estratègic de futur des de diverses perspecti-
ves, ja siguin econòmiques, ambientals, socials, territorials o culturals. Totes enteses, 
però, com les peces que formen un tot. I cal tractar l’espai agrari com a tal i mantenir 
una visió holística.

El reconeixement del sector, en el qual tant insisteix el Comitè Econòmic i So-
cial Europeu en el seu informe sobre agricultura periurbana (CESE 1209/2004), passa 
per tres verbs d’acció: «preservar», «gestionar» i «desenvolupar». Tres verbs que for-
men una única unitat d’acció i que són indissociables, ja que són l’expressió clara i 
precisa d’una voluntat política i social vers un sector productiu, com és l’agrari i vers 
un territori concret.
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Preservar sense gestionar és simplement conversar. I gestionar sense desenvolupar és 
tan sols conservar museïtzant el territori, és ancorar-se en el passat, no avançar cap el futur, és 
endreçar allò amb que no s’està conforme a partir d’una imatge arbitràriament preestablerta. 

Gestionar no és endreçar –tot i que moltes vegades també calgui fer-ho–, sinó que 
suposa constatar realitats, fer-se preguntes per cercar les causes d’una situació determinada 
amb l’objectiu de resoldre-hi, cercar respostes i impulsar noves tendències. El que importa en 
la gestió és anar més enllà: no simplement moure’s, es tracta de fer-ho en la direcció correcta, 
que en definitiva, és aquella que fa possible consolidar un territori amb sector agrari produc-
tiu i amb futur, amb un model social i ambiental acceptable. Gestionar, per molt que costi, 
suposa prendre decisions, tenir la voluntat d’executar-les i el compromís de fixar mesures 
que caldrà desenvolupar, d’establir responsabilitats i de definir procediments, a més de poder 
disposar de recursos econòmics i humans suficients.

Gestionar un espai agrari implica protegir els valors productius i els recursos (aigua, 
sòl, paisatge, etc.), els ecològics (biodiversitat, agroecosistema, entre d’altres) i els culturals 
(patrimoni arquitectònic, tradicions, estructura territorial i agrària, etc.), a la vegada que es 
desenvolupen les funcions econòmiques, ambientals i socials. Tot plegat sense oblidar de 
regular els usos que hi són permesos i els que són incompatibles amb l’espai agrari. La gestió 
ha de ser conservadora en la preservació dels valors, imaginativa i creativa en el desenvolu-
pament de les funcions i rigorosa en la regulació dels usos.

L’equilibri entre preservar els valors i desenvolupar les funcions comporta que l’espai 
agrari es gestioni d’una manera sostenible, és a dir, que s’abordi l’activitat agrària des d’una 
aproximació ecològica. En conseqüència, cal analitzar i gestionar l’espai agrari com un sis-
tema, això és, com un «agroecosistema». Es tracta, doncs, d’una visió holística de l’espai 
agrari que ha d’incloure la gestió de la producció, de la comercialització, dels recursos i del 
medi amb la finalitat de consolidar una activitat productiva capaç de generar rendes dignes, 
que minimitzi l’impacte sobre el medi i que permeti un ús social ordenat d’aquest espai.

La gestió sostenible de l’espai agrari que es proposa, i malgrat la complexitat que im-
plica incorporar-hi una visió holística, té unes necessitats urgents, sobre les quals cal incidir 
d’una manera fonamental: la definició del territori, l’«agrarització» dels espais agraris, la 
gestió del sistema agrari i el foment de la proximitat.

definició del territori

El concepte de «definició territorial» que es proposa aquí té un sentit doble. D’una 
banda, comprèn la definició de l’àmbit territorial que es vol preservar, gestionar i desenvo-
lupar; de l’altra, comprèn la definició de l’ús que és propi a tot espai agrari, el conreu. Cal 
recuperar el lema de la Unió de Rabassaires i altres conreadors de la terra: «La terra per a qui 
la treballa». No es tracta de referir-se a la propietat de la terra, sinó al seu ús. Cal que la terra 
estigui al servei del conreu del pagès que n’és el propietari o de pagesos que en cerquen per 
conrear, ja sigui per ampliar la dimensió de la seva explotació o per incorporar-s´hi de nou. 
Si no la conrea directament, la propietat ha de posar la terra al servei dels altres pagesos pro-
fessionals. No es poden acceptar situacions obstruccionistes, com deixar camps abandonats 
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o infrautilitzats (Montasell i Roda, 2003). Cal, en definitiva, termenar el territori agrícola i 
posar-lo al servei dels pagesos professionals.

Un territori termenat

Tots aquells que valoren el seu territori el delimiten, el termenen, en un pla que inten-
ten que tingui el rang més alt que la legislació vigent permeti, per tal que sigui el més vincu-
lant possible. I ho fan per tal d’evitar vel·leïtats que permetin que sigui fàcil modificar-ne els 
límits o, fins i tot, que desapareguin. S’intenta fixar uns límits vinculants que, a més, recolzin 
en un planejament sectorial i, si pot ser, en una legislació específica. 

Aquest és el cas de tots els parcs tecnològics, científics, d’activitats econòmiques, na-
turals, etc., de sectors productius com el turístic, el forestal, el miner, el de comerç, entre 
d’altres, que tenen la seva pròpia llei. Fins i tot els espais naturals tenen la seva definició i llei. 
Però què passa amb el sector agrícola? 

Com és ben sabut, el sector agrícola no té cap llei específica que defineixi què és un 
espai agrícola, ni com protegir-lo, ni com gestionar-lo. En definitiva, no hi ha cap llei d’espais 
agraris ni cap pla sectorial agrari (Paül, 2009; Montasell, 2009). Som on hem estat sempre, 
amb pocs passos fets i alguns de més aviat endarrerits. Aquesta manca de legislació específi-
ca fins i tot va impulsar la Fundació Agroterritori a organitzar, el gener de 2008, el Seminari 
sobre la futura llei d’espais agraris (Callau, 2009). Aquesta situació no és anodina, sinó que 
una vegada més agafa el sector agrari amb el pas canviat.

Quan el Govern català va acordar iniciar la revisió del Pla territorial general de Cata-
lunya del 19951, ho va sustentar en la necessitat d’adequar-lo a les noves circumstàncies de-
mogràfiques, socials i econòmiques. Aquest argument evidencia la fragilitat del sector agrari 
per afrontar la revisió del pla, i més quan s’insisteix que «en el darrers anys s’ha aprovat nova 
legislació relativa al medi ambient i al paisatge amb una forta incidència territorial i també 
s’han posat en marxa diversos plans sectorials que impliquen decisions territorials: espais 
d’interès natural, infraestructures de transport terrestre, ports, aeroports o energia». On hi ha 
el tan reivindicat –i esperat– pla d’espais d’interès agrari? I el pla territorial sectorial agrari? 2

La mateixa nota de premsa del Govern català, presidit per José Montilla, in-
sistia que: «Aquesta successió de projectes implica intervenir en la planificació del 

1 Acords de Govern del 10 de novembre del 2009: 
http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20091110/20091110_AG.pdf ,pàg. 14-16

2 El Consell de Protecció de la Natura, en el seu Dictamen sobre el Pla territorial general de Catalunya, emès l’1 de 
juliol del 1993, deixava clar que «els sòls agrícoles haurien d’ésser definits i cartografiats, especialment els que ocupen 
sòls de qualitat, per tal de preservar-los, regenerar-los i promocionar-los, sense demèrit del que posteriorment el pla 
territorial sectorial pugui acabar definint i concretant a una escala més pròxima a la realitat». Gairebé disset anys des-
prés, tot el que sabem és que es continua insistint en la necessitat de fer aquest pla territorial agrari, i així ho recull la 
mesura 113 del Pacte Nacional per a les Infraestructures signat al Palau de la Generalitat el 16 d’octubre del 2009 amb 
el compromís de tenir-lo dins de la primera fase de Pacte, abans del 2015. Com a signants d’aquest pacte, i al costat 
d’altres membres del Govern, dels representants dels grups parlamentaris, de les administracions locals, dels agents 
econòmics i socials, hi ha l’Hble. Sr. Joaquim Llena, aleshores conseller del DAR, i el Sr. Joan Caball, coordinador 
nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
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país des d’òptiques diferents i es fa necessari, per tant, dotar-se d’un instrument que 
garanteixi la coherència del conjunt». On hi ha l’òptica del Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural (DAR), que sempre s’ha negat a deixar per escrit 
en una llei, en un pla o on sigui la seva definició i visió sobre els espais agrícoles? 
El conseller Joaquim Llena, en la cloenda del Seminari sobre la futura llei d’espais 
agraris, entre altres coses, va anunciar que el DAR tenia un esborrany de llei. Val a 
dir que a hores d’ara no en sabem res. Més enllà, va insistir: «No per fer una mera-
vellosa llei ho tindrem tot resol» (Callau, 2009). Això és cert, no som ingenus, però 
la llei és una condició necessària tot i que, evidentment, no n’hi ha prou. És estrany, 
que els altres departaments facin lleis que incideixen sobre el territori agrari. Aques-
tes sí que deuen ser necessàries –ho deuen creure així–, però segur que saben que 
no n’hi ha prou.

El que sí que coneixem són les queixes, per part d’alguns redactors dels plans 
territorials parcials (PTP), davant la manca de documentació clara i precisa sobre els 
espais agraris. A la Memòria de l’avantprojecte de PTP del Camp de Tarragona vam 
poder llegir que «la inexistència d’un pla territorial sectorial agrari com el que el Pla 
territorial general de Catalunya recomana elaborar amb la finalitat de delimitar els es-
pais de valor i prendre mesures sectorials adients per a la seva protecció, preservació, 
explotació o millora, és un dels principals dèficits». Una cosa semblant apareix en la 
Memòria del PTP de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat el 2006, on es diu que, «a l’hora de 
delimitar el sòl agrícola d’alt valor, un dels principals dèficits és la inexistència d’un 
pla territorial sectorial agrícola com el PTGC recomanava d’elaborar».

D’altra banda, el mes de juny del 2008 vam poder llegir a Presència unes decla-
racions del director general de Desenvolupament Rural, Sr. Jordi Bertran, en què es 
preguntava el següent: «Qui em pot definir què és un espai d’especial interès agrari? 
Per què un territori ho és i un altre no? Començar a fer ratlles sobre el mapa és molt 
fàcil, però fer-les ben fetes, molt difícil.» Potser és difícil, però altres departaments de 
la Generalitat bé ho fan. Ells pinten les seves ratlles; des del DAR, el «seny» els perd.

Més recentment (abril 2011), el nou Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM), Josep M. Pelegrí, a una pregunta sobre una 
possible llei d’espais agraris3, respon dient: «Les lleis han de ser les justes. No per 
fer més lleis estem fent les coses més bé (...) necessàriament hem de fer més lleis per 
complicar més les coses? No sé si s’ha de fer una llei d’espais agraris a Catalunya». I 
acaba afirmant: «Jo sóc dels que intenten evitar lleis». 

Alguns espais agraris són recollits en el planejament territorial parcial, en al-
guns planejaments urbanístics locals, però amb moltes dificultats, ja que no hi ha uns 
criteris més o menys clars que procedeixin de qui els hauria de definir, el DAAM. És, 
doncs, una tasca que el Departament d’Agricultura ha de dur a terme, encara que sigui 
molt conflictiu.

3 Revista La Terra, n.371, abril del 2011.



sense gestió, tenen futur els esPais agraris Periurbans?

119 

Cal recordar que en la mesura 113 del Pacte Nacional per a les Infraestructu-
res, signat l’octubre del 20074, es torna a recollir la voluntat de «definir i aprovar els 
instruments d’intervenció en el territori més idonis per protegir els espais d’interès 
agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equilibri entre els usos 
agraris i altres usos del territori, i aconseguir d’aquesta manera que l’impacte de les 
infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor possible en els espais 
d’alt valor agrari».

Una altra vegada, el Pacte recull un dels acords de la Llei d’orientació agrària 
(LOA)5 del 2001, en la disposició cinquena punt dos en la qual es determina:«El de-
partament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, si no hi ha plans sectorials 
agraris, ha d’emetre un informe sobre els efectes i les repercussions que, entre altres, 
els projectes i les actuacions d’interès públic en el sòl no urbanitzable que estableix 
la legislació urbanística poden ocasionar al funcionament normal de l’activitat de les 
explotacions agràries que en puguin resultar afectades. El dit informe té caràcter pre-
ceptiu i vinculant i s’ha d’emetre abans de l’aprovació dels projectes i les actuacions 
esmentats»6. 

Un territori al servei dels professionals

Un territori definit, però actiu per a professionals de l’agricultura, on els camps 
abandonats no hi han de tenir cabuda. Cal implementar mecanismes legals que forcin 
al conreu de la terra, responent així a la finalitat que és pròpia dels espais agraris. 
No es pot permetre que, mentre hi ha pagesia que cerca terra, ja sigui per ampliar la 
dimensió territorial de la seva explotació o per incorporar-se al sector, hi hagi qui la 
tingui abandonada o infrautilitzada. Calen terres en arrendament que ho permetin. De 
mecanismes legals, amb aplicació més o menys complexa, n’hi ha (Camos, 2009)7, 
cal voluntat política i tècnica per executar-los. L’abandó de terres per part d’alguns 
propietaris que han jugat a l’especulació del sòl en les zones periurbanes, comprant 
terres agrícoles per reclassificar-les i edificar, és una manera de pressionar davant dels 
ajuntaments fent veure que no té lògica preservar un sòl que s’està abandonant.

No n’hi ha prou amb legislacions passives de protecció de l’espai agrari, tot i 
que en són la base fonamental i imprescindible. Cal aplicar amb decisió polítiques 

4 Pacte signat el 16 d’octubre del 2009 per executar amb l’horitzó del 2020,  
http://www.gencat.cat/especial/pni/pdf/pni.pdf 

5 Llei 18/2001, del 31 de desembre, d’orientació agrària. DOGC núm. 3549, 09.01.2002. Un exercici de consciencia-
ció consisteix a rellegir l’anomenada LOA i comprovar el grau de desenvolupament i compliment dels seus acords, 
transcorreguts vuit anys. És una llei pensada per gestionar l’espai agrari sempre i quan es desplegui adequadament o, 
simplement, es desplegui.

6 En la mesura 113 del pacte, referent com s’ha dit a la protecció dels espais d’interès agrari, s’exposa la necessitat 
«d’incloure dins del procediments d’avaluació d’impacte ambiental un tràmit de valoració de l’impacte agrari, amb 
participació de la Generalitat que sigui competent en matèria d’agricultura i dels representants dels interessos agraris 
afectats».

7 Camos, Margarita (2009), «Informe jurídic sobre possibles actuacions en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat» 
(document inèdit).
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actives que desbloquegin les terres agrícoles que no es conreen mitjançant l’ús de les 
lleis vigents que ho possibiliten. 

El fet de no desbloquejar terres agrícoles per al conreu és una manera d’afavorir 
actituds negatives cap al sector agrari, ja que s’utilitza per fer afirmacions com ara, 
«no hi ha pagesos que vulguin conrear les terres» o «molta protecció, però les terres 
s’abandonen». Per tant, continua aquest argument, cal afavorir altres usos en aquestes 
terres. 

La Carta de l’agricultura periurbana8 fa un pas més enllà quan considera que no 
n’hi ha prou de classificar el sòl agrícola com a «sòl no urbanitzable», sinó que cal 
«que els sòls periurbans de valor agrícola es classifiquin com a sòl agrícola, amb inde-
pendència que estiguin o no en explotació, entenent que «sòl agrícola» és una catego-
ria finalista, de la mateixa manera que ho és la de «sòl urbà» (objectiu d) de la carta.

En altres casos, hi ha qui pretén convertir les terres periurbanes en grans parcs pe-
riurbans i en hortets lúdics, en detriment de l’activitat agrícola. És una temptació que 
obliga el sector agrari i els gestors dels espais agraris periurbans a estar alerta i no defallir 
en la defensa dels espais agraris amb pagesia professional. Els parcs periurbans i els com-
plexos d’horts familiars o lúdics són equipaments urbans dedicats al conreu de plantes i, 
com a tals, cal actuar. Aquests horts no substitueixen l’activitat agrícola professional, sinó 
que, a més de tenir funcions productives associades al consum familiar, tenen sobretot un 
component social, terapèutic i d’esbarjo. I és com a tals que cal tractar-los i ubicar-los. Els 
espais d’agricultura professional no han de competir amb l’espai destinat a hortets, tot i 
que amb un plantejament acurat poden tenir ubicacions properes.

La proliferació d’hortets escampats arreu i que esquitxen la zona agrícola d’un 
municipi, col·locats per acció o omissió, esdevenen un conflicte important. S’ha d’ac-
tuar d´acord amb la natura d’aquests espais. Cal reubicar aquells que veritablement 
tenen com a objectiu el conreu, mentre que s’han d’eradicar aquells en què es duen 
a terme activitats d’altra mena, incloses les de residència de caps de setmana (cos-
tellades, basses per banyar-s’hi a l’estiu, pernoctació en moments que el temps ho 
permet). 

El tractament i l’ordenació d’aquests hortets són complexos tenint en compte la 
diversitat de situacions que s’hi pot trobar. Hi ha hortets a precari situats en terrenys de 
domini públic amb o sense autorització, en terrenys de titularitat incerta, en terrenys 
de propietat privada amb parcel·lacions il·legals i horts tradicionals o familiars situats 
en terrenys en propietat privada.

Per donar unes dades, en l’àmbit del Parc Agrari, hi ha censades 241 ha amb hor-
tets precaris (el 7,22 % del total de la superfície del Parc Agrari), quatre vegades més 

8 Carta redactada en el Seminari Agroterritorial, celebrat els dies 8 i 9 de setembre del 2010 a la Sala de Graus de 
l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC) a Castelldefels, convocat pel Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial en el marc del projecte AGRIPROXI «L’agricultura 
de proximitat per reinventar les relacions entre els espais urbans i rurals», corresponent al Programa Operatiu de Coo-
peració Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013 (POCTEFA).
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que la superfície ocupada per hivernacles. Si es volgués gestionar aquesta superfície 
adequadament, tal com tenen els horts dels diferents districtes del municipi de Barce-
lona o els Horts de Santa Eugènia de Girona, caldrien entre 62 i 250 tècnics (de 4 a 17 
tècnics per municipi). El càlcul és el següent: Barcelona té uns 400 horts que ocupen 
unes 5 ha, als quals es dediquen 5 persones (1 tècnic/ha); en el cas de Santa Eugènia, 
per a les 40 ha que tenen d’hortets, hi destinen un sol tècnic (0.025 tècnics / ha).9

Seguint amb aquests paràmetres, per gestionar les 3.352 ha del Parc Agrari com 
a espai productiu hortofructícola professional, i agafant el paràmetre de Santa Eugè-
nia (per allò de l’economia d’escala), caldrien al voltant de 84 tècnics, mentre que 
actualment només n’hi ha 15, si hi comptem els 10 tècnics del Consorci del Parc 
Agrari i els 5 de les tres Associacions de Defensa Vegetal que operen en l’àmbit del 
Parc Agrari i el seu entorn.

Aquesta diferència entre el nombre de tècnics que es destinen a gestionar un 
territori agrari i el nombre de tècnics que proposen que cal destinar a gestionar hortets 
ha de portar a una reflexió per part de les administracions. És evident que es tracta 
de definir prioritats estratègiques que siguin assumibles, més enllà de fer actuacions 
demostratives singulars l’aplicació generalitzada de les quals és difícil.

La Carta de l’agricultura periurbana és clara respecte a aquest tipus d’hortets. 
En l’apartat de les premisses, la Carta reconeix: «Els horts urbans, familiars o socials 
representen una demanda creixent, però [insisteix] en cap cas es poden considerar una 
activitat agrícola professional sinó una activitat lúdica, terapèutica i destinada a l’au-
toconsum, que no ha d’interferir amb l’activitat agrària professional ni comprometre 
sòl destinat a aquesta». A partir d’aquesta afirmació, estableix com una de les actuaci-
ons proposades: La necessitat d’ordenar i establir una normativa específica per regular 
els horts familiars, urbans o socials, que sigui pròpia a la seva naturalesa d’equipa-
ment urbà, de manera que aquests no constitueixin cap mena d’interferència amb l’ac-
tivitat agrària professional immediata. En aquest sentit, aquests horts s’implantaran, a 
partir d’iniciatives públiques o d’entitats sense ànim de lucre, en sòls qualificats com 
a sistemes —sota estricte control públic i participació activa dels usuaris—, situats en 
l’àmbit urbà o en espais limítrofs a les poblacions destinats a aquesta finalitat»10 

«agraritzar» els esPais agraris Periurbans

És necessari «agraritzar» els espais agraris, fer possible que es creïn mecanis-
mes econòmics i socials que permetin recuperar el protagonisme i l’optimisme, sortir 
del desànim i afrontar el futur a partir de la recerca de preguntes, no per justificar 
el passat sinó per afrontar el futur. És, aquest, un repte fonamental en la gestió dels 
espais agraris periurbans a partir d’un reconeixement clar i explícit de la seva existèn-

9 Dades exposades en l’acte que va tenir lloc en la sala d’actes del DPTOP, dia 15 de gener del 2009 amb motiu de la 
presentació de la publicació «Horts urbans i periurbans» de la col·lecció «Guia d’integració paisatgística», volum 2.

10 Carta de l’agricultura periurbana. Actuació en l’àmbit de la protecció i la gestió territorials.



PercePcions de l’esPai agrari Periurbà

122 

cia i de la seva funció estratègica en l’economia, el medi ambient i l’equilibri social 
d’un municipi, tant per la part de les administracions públiques com de la societat en 
general.

Per agraritzar els espais agraris cal utilitzar la pregunta com a teràpia, incorporar 
relleu generacional, sostingut per noves incorporacions, i fer servir el zoom com a 
eina de gestió.

La pregunta com a teràpia

El sector agrari en general, i els pagesos i les pageses del espais agraris periur-
bans en concret, està passant uns moments personals molt difícils. El pessimisme 
sobre el seu futur agafa força en molts i s’encomana als que encara no hi han arribat. 
Les queixes tradicionals de la pagesia s’aguditzen. Molts pagesos han perdut la fe en 
allò que estan fent i repeteixen des de fa molts anys –excessius– als seus fills i filles 
que facin qualsevol cosa menys de pagesos i de pageses. En les reunions de pagesos 
(de pageses, molt poques), els més grans –a qui ens han ensenyat que cal respectar, 
amb les seves lamentacions– no respecten els joves que estan convençuts que volen 
conrear la terra i viure del seu treball al camp. Les queixes reiterades són una manera 
clara de dir-los: «Sou beneits o beneites volent fer de pagès o de pagesa». Sostenir 
aquesta actitud de pessimisme militant davant dels joves és greu i desencisador, i més 
quan el qui ho fa és un o una dirigent d’una organització agrària.

Malauradament, aquest abatiment respecte del futur ha traspassat l’àmbit de la 
pagesia i s’ha estès a molts –massa– tècnics agraris, que estan perdent il·lusió i es 
limiten a aconsellar, a omplir paperassa, a sobreviure sense cap tipus de somni, de 
trempera, incapaços d’estirar el carro cap al futur. Aguanten per conservar les garrofes 
fent més mal que bé, ja que fomenten, conscientment o inconscientment, el desànim i 
el pessimisme en el sector. Només cal sentir com transmeten la informació tècnica o 
burocràtica a la pagesia.

El tema no és intranscendent, és molt més greu, i més quan aquesta actitud ha 
penetrat fins i tot en les administracions públiques. Tot i que els ocupats agraris aug-
menten globalment, la realitat és que es perden pagesos professionals i augmenten els 
assalariats. 

Si fem un recorregut per les comarques i cerquem joves, en trobarem pocs, men-
tre que hi trobarem molta gent gran. Això sí, la terra conreada total es manté en el 
conjunt de Catalunya, en canvi en les àrees periurbanes, i en especial a la regió me-
tropolitana, on ha minvat considerablement, no. La raó? Pocs empresaris porten molta 
terra. Ja s’ha comentat que la mitjana de les explotacions entre el 1982 i el 2007 ha 
crescut un 224 %. És aquest, el futur? Hem de convertir el camp en una mera fàbrica 
de produir aliments i matèries primeres, amb explotacions molt grans i pocs pagesos? 
L’amor a la terra, els lligams amb aquesta, és quelcom obsolet? Voler pagesos –i di-
versitat de dimensió en les explotacions– és una carrincloneria? Si és així, per què se 
n’omplen tant la boca els polítics, els cuiners famosos, la gent «benpensant», aquells 
a qui agrada referir-se constantment a la pagesia, dir que coneixen pagesos i pageses 
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i que hi han parlat en una excursió de cap de setmana o quan surten de la seva segona 
residència a passejar pel camp? Aquest pagès proper, a l’abast, no és el «macropagès» 
que cerca la productivitat, eficiència i eficàcia de la seva explotació –i basa totes les 
seves decisions empresarials, fins i tot per tancar o deslocalitzar l’activitat agrària. 

Són models que poden i han de conviure, però que la desaparició del model del 
pagès arrelat a la terra, que evidentment ha de guanyar-se la vida i que ha de veure 
recompensat el seu treball amb una renda digna, suposarà tot un canvi transcendental 
de relacions humanes i socials, de paisatge, de ruralitat. En el cas dels espais agraris 
periurbans, aquesta desaparició és, i serà, accelerada ja que, aquestes empreses pures i 
dures difícilment aguanten la pressió pròpia d’un territori periurbà (preu del sòl; cons-
tants pèrdues de terra de conreu per expropiacions, per projectes d’infraestructures...; 
dificultat a l´hora de trobar terres per créixer; etc.) i amb facilitat es deslocalitzen, 
totalment o parcialment, a zones on poden satisfer les seves necessitats.

Quan es proposa la necessitat d’«agraritzar» el camp s’és conscient que, en el 
sistema econòmic liberal –en què sobreviu el més fort–, els petits pagesos i ramaders 
estan condemnats a ser fagocitats per les grans companyies que, amb un capital més 
fort, poden superar les crisis i reconduir les seves produccions i estratègies. La pre-
gunta és si cal ajudar i evitar que aquests petits pagesos i ramaders desapareguin o 
s’ha de deixar que el mercat s’autoreguli permetent la supervivència solament dels 
més forts, de las grans empreses.

La resposta, des del punt de vista estrictament econòmic sembla evident. Però 
no ens podem quedar aquí, cal que ens preguntem si no hi hem de considerar altres 
factors. Unes explotacions de dimensions més reduïdes no comporten també beneficis 
socials i ambientals? Un territori en mosaic, no és més biodivers? Encaixa un paisatge 
agrari, que respongui als paràmetres que vénen definits en les directrius del paisatge, 
amb la proliferació de grans explotacions i la pèrdua d’explotacions mitjanes i peti-
tes? Quina és la dimensió per tal que una explotació pugui ser rendible? Quin és el 
concepte de rendibilitat d’una explotació? Totes les rendes han de venir solament de 
la comercialització de les produccions? Com repercuteixen, econòmicament, les ex-
ternalitats socials i ambientals que generen les explotacions en benefici dels, i de les, 
que les generen? Les explotacions petites i mitjanes no poden obtenir rendes dignes? 

La resposta a aquestes preguntes permetrà definir un model clar d’explotació 
agrària petita i mitjana capaç d’obtenir unes rendes dignes. La qüestió és que tant les 
administracions com el mateix sector agrari facin l’exercici. Qualsevol política agrà-
ria ha de tenir present el model, sense això s’actua de manera dispersa i atomitzada, 
amb la repercussió negativa que té en el conjunt del sector agrari.

És urgent «agraritzar» els espais agraris periurbans, aportar optimisme, compro-
mís i utopia en el futur agrari. Una utopia basada en l’assumpció de la incertesa del 
futur i en el compromís amb el present. Una utopia que defugi la queixa i la substitu-
eixi per preguntes que tenen l’objectiu de trobar respostes. Sense preguntes mai no hi 
ha respostes, ni n’hi haurà. Certament, per conduir cap al futur cal mirar pel retrovisor, 
algunes maniobres així ho demanen, però no es pot perdre la vista del que tenim al 
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davant si no volem tenir un accident. Mirar sempre cap enrere porta indefectiblement 
a la catàstrofe.

Més enllà de la folklorització

El resultat final d’aconseguir agraritzar l’espai agrari periurbà (o no aconse-
guir-ho) també està en funció de l’actitud de les mateixes administracions públiques. 
És clau que considerin el paper estratègic dels espais agraris per les seves funcions 
econòmiques, ambientals i socials, sempre, però, amb l’objectiu de tenir una activitat 
productiva professional bàsicament a dedicació plena. La professionalitat és fonamen-
tal per a la garantia de futur dels espais agraris en general i del sector agrari periurbà 
d’una manera específica.

Flokloritzar vol dir considerar l’activitat agrària professional com un reducte histò-
ric, una activitat marginal davant d’altres opcions, com ara els hortets urbans o certes acci-
ons minoritàries «demostratives» o de referència històrica. És a dir, que el que interessa és 
conservar el mínim de sòl agrícola amb algun pagès que, a més, faci educació ambiental 
en un sentit més «paleoagrari» que d’interès econòmic. Les propostes i projectes concrets 
que han sorgit en diversos municipis en què es conserven espais agrícoles de deu, quinze i, 
fins i tot, vint hectàrees (mal anomenats moltes vegades «parcs agraris») poden tenir tota la 
bona intenció que es vulgui, però no són més que una manera de «museïtzar i flokloritzar» 
la història agrària del municipi. I serà així sempre que aquests projectes no formin part 
d’un de supramunicipal que tingui per objectiu preservar, desenvolupar i gestionar aquests 
petits espais agraris amb criteris de cooperació. Un projecte amb voluntat de consolidar 
un espai agrari discontinu amb accions concretes de mantenir una activitat professional 
amb pagesos i pageses professionals i amb dedicació plena. Els hortets lúdics municipals 
no són una activitat agrària, sinó un espai amb funcions de lleure i fins i tot terapèutiques. 
L’activitat final de produir no es pot considerar com una funció professional, sinó que 
l’hort és un mitjà per aconseguir altres objectius; fins i tot en un moment de crisi pot tenir 
una funció de suport a la renda familiar de subsistència11.

És la confusió pròpia de no tenir unes lleis com l’esperada llei d’espais agraris, 
que defineixi aquests conceptes. Cal, a més, no oblidar que la possibilitat d’impulsar 
aquestes iniciatives en espais agraris especialment els periurbans distorsiona el mercat 
de terres de lloguer per a pagesos i per a pageses professionals, i fins i tot afavoreix 
el fenomen de l’abandonament de terres a l’espera que puguin sortir iniciatives ―no 
agràries― que facin possible l’obtenció de rendes allunyades de l’activitat agrària.

El fet de mantenir aquest criteri no ajuda a «agraritzar» els espais agraris i, per 
tant, a plantejar preguntes que donin respostes de futur. Cal anar més enllà i fer l’es-

11 El número de febrer del 2010 de la revista Rural, en la pàgina 14, va publicar un article que deia «Recuperació d’espais. 
Horts de lloguer per a gaudir del camp. Es posa en marxa a Reus un projecte per fomentar l’autoconsum. Un reusenc 
de setanta anys posa en marxa als afores de la ciutat el projecte del primer «Parc Agrícola de Reus».» La finca l’ha 
dividida en parcel·les de 60 m², que lloga per 408 €/any. Evidentment, no es tracta d’un parc agrari, tal com considerem 
nosaltres.
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forç d’imaginar-se quin model d’espai agrari, d’activitat agrària i d’explotació agrària 
es vol, i posar mecanismes per fer-lo possible. Potser aquesta actitud ajuda els que 
estan convençut que l’agricultura no té futur i, menys encara, relleu generacional, a 
creure que s’està en un carreró sense sortida i que la floklorització els pot resoldre una 
certa «mala consciència» de la situació.

La Carta de l’Agricultura Periurbana en les seves premisses constata que «els 
horts urbans, familiars o socials representen una demanda creixent, però que en cap 
cas no es poden considerar una activitat agrícola professional, sinó una activitat lúdi-
ca, terapèutica i destinada a l’autoconsum, que no ha d’interferir en l’activitat agrària 
professional ni comprometre sòl destinat a aquesta». La Carta proposa «ordenar i 
establir una normativa específica per regular els horts familiars, urbans o socials, que 
sigui pròpia a la seva naturalesa d’equipament urbà, de manera que aquests no cons-
titueixin cap mena d’interferència amb l’activitat agrària professional immediata. En 
aquest sentit, aquests horts s’implantaran, a partir d’iniciatives públiques o d’entitats 
sense ànim de lucre, en sòls qualificats com a sistemes —sota estricte control públic 
i participació activa dels usuaris—, situats en l’àmbit urbà o en espais limítrofs a les 
poblacions destinats a aquesta finalitat».

És el moment de fer nostres les paraules del geògraf Vicenç M. Rosselló, que en 
l’article «L’Horta. El paisatge de la memòria» fa una declaració de principis quan diu:12 
«M’esforçaré per no participar d’aquesta filosofia pessimista (que va bé als que manen) i 
no em resignaré a condemnar l’agricultura; no m’avindré a matar la terra. Cal que l’ofici 
de llaurador –el d’hortalà també- siga digne i no el més miserable. No vull admetre que llur 
treball haja esdevingut anacrònic, ni que tots s’hagen de convertir en jardiners decoratius 
i supernumeraris. La museïtzació dels nostres regadius no em conhorta. És que no hi ha 
tècnics ―agrònoms, sociòlegs, paisatgistes, planificadors― que ho puguen redreçar?».

De fora vingueren i la casa sostingueren

Es tracta de fugir del que ha estat convencional i aportar noves esperances i no-
ves il·lusions, resultat del reciclatge de la tradició familiar agrària passada (i fins i tot 
viscuda) i conseqüència de la incorporació de nous actius, que no porten damunt les 
espatlles el pes de la tradició.

No és qüestió de trencaments traumàtics amb el passat ni de renunciar-hi. Calen 
equips nous, que s’han de caracteritzar, segons les escoles d’empresa, per tenir experiència 
i ser joves. Una contradicció? No. Els equips emprenedors i de futur són aquells for-
mats per l’experiència de la gent gran i de gent jove. De la tradició i d’aquells que s’hi 
incorporen per convenciment i per opció personal (ja sigui per continuïtat familiar o 
per afinitat i trobada amb la terra, amb la voluntat de conrear per oferir uns productes 
a la societat). Es tracta, sigui quin sigui l’origen del que s’incorpora, d’un procés de 
«conversió» i de «convenciment».

12 Vicenç. M. Rosselló, «Les hortes mediterrànies. Perspectiva llunyana d’un ideal anacrònic», L’Horta. El paisatge de la 
memòria, Afers, 47, p. 129-135.
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«Conversió» i «convenciment» no solament per al jove que s’incorpora, sinó 
també per al que acull la nova incorporació. Es tracta d’estar convençut que el canvi és 
necessari, que cal treballar amb perspectiva de futur, que el seny i la rauxa ―junts― cons-
titueixen un bon equip per afrontar el futur, per cercar nous camins o per consolidar els 
ja existents amb noves perspectives13.

Aquest és l’esperit del Projecte Gripia. Territori Ramader14, de l’associació Rur-
bans15 i l’empresa Montanyanes del Pallars Sobirà. Iniciat l’any 2008, té com a ob-
jectiu garantir el relleu generacional de les explotacions agroramaderes de muntanya 
mitjançant la incorporació de joves, la gestió sostenible de les explotacions i la dina-
mització del sector, aconseguint que sigui viable econòmicament. Alhora, el projecte 
pretén dignificar aquesta professió i facilitar eines per a l’organització i la cooperació.

En altres casos, els nous pagesos vindran (estan venint d’una manera incipient) 
de fills d’immigrants, especialment magribins. Els seus pares han treballat al camp i 
ara ells munten la seva pròpia explotació agrària arrendant terres i produint fonamen-
talment aquells productes propis del segment de mercat al qual es dirigeixen i que 
consumeix (per exemple la producció de menta o de coriandre).

gestió versus agroecosisteMa

El zoom assumit com una eina de gestió

Entendre l’espai agrari com un ecosistema agrari –tal com s’ha indicat en l’apar-
tat 1–, implica necessàriament tenir una visió de conjunt, més enllà de la visió indivi-
dual que pugui tenir cada pagès en la seva explotació. Sempre cal observar el que és 
particular i passar al que és col·lectiu, entenent que el conjunt afavoreix la unitat i que 
la unitat té repercussió en el conjunt. Per tant, res és neutre i tot té repercussió positiva 
o negativa segons com es realitzi l’acció.

Aquesta anàlisi i gestió de l’activitat agrària amb constants canvis d’escala so-
lament es pot dur a terme des de l’agroecologia. Podríem caracteritzar l’agroecologia 
com la ciència del zoom. És tracta d’una ciència holística que abraça totes les accions 
que poden influir directament o indirecta en un agrosistema. L’agroecologia, com a 
ciència, estudia tots els processos ecològics, socials i econòmics que afecten d’una 
forma o una altra el sistema agrari. L’equilibri entre els tres tipus de processos ens 
donarà com a resultat un sistema agrari realment sostenible.

Tenir un concepte holístic del territori i del que en aquest s’hi desenvolupa, re-
colzat en l’agroecologia, és fonamental. Tot té relació amb tot, i el tot amb el conjunt; 

13 Són interessants i cal tenir presents les dades i conclusions que està obtenint Neus Monllor en la recerca que està duent 
a terme per la seva tesi doctoral sobre la pagesia jove (aquesta mateixa publicació inclou un capítol al respecte).

14 http://projectegripia.wordpress.com/about/

15 http://www.tesiture.com/rurbans/
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res no és innocu, anodí, en els espais agraris. Una actuació mal realitzada per al guari-
ment de malalties o plagues de les plantes repercuteix a la mateixa explotació i a les de 
l’entorn, un moviment de terres mal plantejat pot afavorir l’erosió i les escorrenties, 
un adobament inadequat pot repercutir en la qualitat de les aigües i del sòl. I d’aquesta 
manera, tot. Una acció puntual no adequada té efectes multiplicadors en el seu entorn 
més proper i, fins i tot, en el més llunyà.

És la necessitat aquesta visió holística, més enllà de la mateixa explotació agrà-
ria, la que justifica la gestió dels espais agraris amb una visió de conjunt, per evitar 
danys ambientals, socials i econòmics. Una visió en què s’aportin elements de reflexió 
i d’acció locals i globals, d’explotació i de territori. No es tracta que hi hagi unes quan-
tes explotacions agràries que funcionin i obtinguin uns resultats econòmics suficients, 
fruit d’una gestió econòmica encertada; cal que aquestes rendes també siguin el resul-
tat d’uns plantejaments ambientals i socials acurats. A més, per necessitat intrínseca 
de l’ecosistema agrari i pel mateix bé del sector agrari, cal que les explotacions que 
optin per aquesta gestió global no siguin individualitats, sinó que ho faci el conjunt. 

L’agroecologia, base de la gestió 

Una gestió agroecològica de l’activitat agrària és aquella que té en compte, en 
la mateixa mesura, els aspectes socials, econòmics i ambientals que afecten un deter-
minat espai. Un espai agrari «ric», serà aquell espai en què es mantingui la cultura 
tradicional agrària, de què la societat pugui gaudir respectuosament (criteris socials), 
en què els pagesos es guanyin la vida dignament treballant les seves terres (criteris 
socials i econòmics) i en què la qualitat del sòl, de l’aire i de l’aigua vagi millorant dia 
a dia (criteris ambientals)16. 

Es tracta d’una gestió que considera com a bones pràctiques aquelles tècniques 
i pautes generals que ha d’aplicar una pagesia responsable en la seva explotació, per 
una orientació més adequada en el desenvolupament dels seus treballs agraris, de tal 
manera que garanteixi el respecte, la protecció i la millora del medi ambient i dels 
consumidors i consumidores de les seves produccions.

Dur una bona gestió agroecològica no vol dir només vendre productes agraris 
sense contaminants, sinó també aconseguir que els sistemes agraris siguin sostenibles 
―que no s’esgotin en si mateixos―, que es vegi l’activitat productiva des d’una perspec-
tiva holística. Per tant, es tracta d’un pas decidit cap a la gestió agroecològia, l’única 
capaç d’oferir una producció de qualitat, entenent com a qualitat d’un producte un 
producte fresc, amb bon aspecte i bo de menjar (amb una alta qualitat organolèptica), 
però també un producte que, en la seva producció, ha contribuït a la millora ambiental 
de l’espai agrari.

16 Vila, Andreu; Montasell, Josep (2011), Cartilla per a les bones pràctiques agroecològiques, ed. Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.
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la ProxiMitat coM a factor de coMercialització

Estacionalitat, temps i distància

Produir bé sempre ha estat l’objectiu de la pagesia, però s’ha vist que amb això no 
n’hi ha prou. Cal que el receptor d’aquesta producció ―el consumidor i la consumidora― 
ho valori i que la producció generi una renda digna per als pagesos i per a les pageses.

La producció ha de ser sana i respectuosa amb el medi, però a la vegada cal que 
la societat la conegui i valori el treball que el sector agrari està fent. Aconseguir-ho 
només és possible en la distància curta, amb la proximitat.

Cada vegada es parla més de comerç de proximitat, de turisme de proximitat i, 
fins i tot, de govern de proximitat. «Proximitat» vol significar «servei de qualitat». En 
l’àmbit de la producció agrària també s’està imposant el concepte d’agricultura de 
proximitat. Quan ens hi referim, de què parlem?

En la producció agrària, «proximitat» vol dir producte proper i estacional. «Pro-
per» definit sota els conceptes de temps i de distància. El temps transcorregut entre el 
moment en què es cull el producte agrari i en què es consumeix no supera les vint-i-
quatre, trenta-sis o quaranta-vuit hores i la distància entre el lloc on es produeix i el 
lloc on es comercialitza no va més enllà dels vuitanta, noranta o cent quilòmetres. Hi 
ha qui parla del «Km 0», és a dir, de consum de producte local (produït en un radi de 
no més de cinquanta quilòmetres). En definitiva, es parla de producte fresc. 

El concepte d’«estacionalitat» fa referència al consum de les fruites i hortalis-
ses, uns productes lligats a les estacions i al clima. Es tracta de consumir uns produc-
tes agraris segons el criteri de «cada cosa al seu temps».

Aquesta definició basada en temps, distància i estacionalitat no és arbitrària. No 
ho vol ser. Ben al contrari, intenta potenciar quelcom més que la proximitat, també el 
concepte de «proper» referits a les persones, és a dir, al proïsme. Al pagès o la pagesa 
que produeix el que es consumeix. Temps, distància, estacionalitat i proïsme que per-
meten conèixer «el pare i la mare del que mengem», amb qui fàcilment es pot tenir 
contacte personal i poder visitar el lloc on ho conrea. D’aquesta manera s’incorpora 
l’element social, resultat d’unes relacions directes. És tracta d’una agricultura perso-
nalitzada en què el productor i la productora i també el consumidor i la consumidora― 
volen deixar de ser anònims.

Per saber el nivell de coneixement que es té de l’agricultura de proximitat, pro-
poso fer un exercici pràctic d’immersió territorial a partir d’una adaptació dels cercles 
d’estudi del paisatge Landscape Circle Study (O’Regan, 2008). L’exercici consisteix 
a agafar un mapa, localitzar el lloc on es viu i a partir d’aquest punt traçar una sèrie 
de cercles concèntrics separats un quilòmetre o un quilòmetre i mig fins a arribar com 
a màxim als cinquanta quilòmetres (distància que, en general, es considera com a 
territori amb produccions agrícoles de proximitat encara que alguns l’amplien fins als 
cent quilòmetres).
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Traçades les circumferències sobre el mapa, cal anar analitzant els espais com-
presos entre els cercles, tot responent a les preguntes següents: Què hi trobo dins? 
Edificis, polígons industrials, infraestructures viàries i ferroviàries, etc. Hi ha camps 
de conreu? A quina distància són de casa? Per quina raó? Aquesta distància té lògica 
des d’una perspectiva ambiental? Què produeixen aquests camps? Consumeixo cap 
producte d’aquests camps? I si no en consumeixo, és per alguna raó? Conec algun 
pagès d’aquest espai que estic analitzant? He anat mai a visitar-lo? Tot fent turisme de 
proximitat, un es pot atansar a un espai agrari, potser fins i tot parlar amb algun pagès 
o alguna pagesa, i adquirir-hi algun producte. En conèixer els propers, segur que es 
crea un lligam. 

Es tracta d’un exercici que ajuda a passar d’un nivell d’indiferència envers el 
producte de proximitat, de l’actitud en què el més important a l’hora d’adquirir un 
producte és el preu, a la conscienciació, en què el que es busca és la qualitat i el servei 
(que sigui de producció integrada o ecològica, que el portin a domicili, etc.). Una pas-
sa abans d’arribar a la conscienciació, actitud en què, a més, es vol intervenir d’una 
manera o altra en la producció (coneixent el pagès, dient-li què li agrada i què s’estima 
més, etc.). El consumidor o la consumidora concienciada fidelitza l’acte cultural de 
menjar a un territori, a un pagès, perquè considera que menjar també és un acte agrí-
cola. La fidelitat a un producte agrari passa per la relació personal entre qui produeix 
i qui consumeix. Es tracta d’una relació en què les experiències emocionals són molt 
importants i en què s’estableix un vincle d’amistat i de complicitat, de feeling. No no-
més es vol adquirir un producte o un altre sinó, d’alguna manera, ser-ne coproductor, 
intervenir en la producció.

El pagès i la pagesa culminen el seu procés productiu quan el consumidor gau-
deix de la qualitat del producte i el gastrònom pot elaborar un plat a partir d’una ma-
tèria primera excel·lent, amb origen conegut, no per una etiqueta que ho indica sinó 
pel coneixement directe del productor i del territori. La confiança i el coneixement són 
dos pilars sobre els quals cal que se sustenti l’agricultura i el comerç de proximitat.

Aquesta producció i mercat de proximitat demanen que des del punt de vista 
legislatiu se cerquin solucions que permetin incorporar la venda al detall en la mateixa 
explotació. La Direcció General de Comerç (DIUE) i la Direcció General d’Alimenta-
ció, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (DAR) a primers de l’any 2010 van presen-
tar i sotmetre a consulta a les organitzacions professionals agràries i a la Federació de 
cooperatives agràries de Catalunya una proposta d’ordre que havia de regular la venda 
directa de productes agroalimentaris. 

D’acord amb la proposta d’Ordre,17 es definia la venda directa de productes 
agrorurals com aquella activitat comercial detallista per la qual es posa a disposició 
del consumidor final, sense la intervenció d’intermediaris, productes procedents di-

17 L’Ordre s’emmarca en el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials i, concreta-
ment, en l’article 9, en què es fa referència expressa als establiments que s’hi dediquen. Aquesta ordre està aturada a 
l’espera del que pugui decidir el nou govern de la Generalitat de Catalunya.
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rectament de la terra, del bestiar i dels boscos, de producció o producció i elaboració 
pròpies, amb independència de la modalitat de comercialització adoptada. 

D’altra banda, cal recordar que el debat monogràfic sobre el sector agroalimen-
tari del Parlament de Catalunya del passat 14 d’abril del 2010 va concloure amb una 
resolució aprovada amb el vot favorable de totes les forces polítiques i amb el suport 
de les principals organitzacions agràries. Aquesta resolució insta el Govern, entre al-
tres coses, a impulsar sistemes i canals de venda que permetin escurçar la distància 
entre productors i consumidors i a prioritzar la venda directa.

Els departaments d’Agricultura i Comerç, juntament amb les organitzacions 
professionals agràries, estan debatent la proposta d’Ordre que ha de regular la venda 
directa de productes agrorurals a Catalunya. Aquesta proposta d’Ordre també ha de 
permetre incorporar elaboracions artesanes amb obradors dimensionats per les neces-
sitats d’una explotació agrària, l’agroturisme (el lligat a la mateixa explotació agrària) 
i activitats educatives, com les aules rurals. Unes mesures sempre lligades i dimen-
sionades a la grandària de l’explotació agrària. Cal, però, que la pagesia s’organitzi, 
cerqui cooperació per poder desenvolupar aquesta oferta de proximitat, que ha de 
generar rendes.

Referir-se la venda directa implica que la pagesia s’ha d’organitzar i cercar co-
operació per poder desenvolupar l’oferta de proximitat. La cooperació vol dir que 
el mateix sector ha de buscar economies d’escala, però també que els consumidors 
i les consumidores han de valorar aquesta oferta alimentària i de serveis que des del 
camp se’ls ofereix. Han de comprar els productes i també organitzar-se en grups que 
permetin una relació més bona amb el pagès o la pagesa, que ha de facilitar-los la 
distribució dels productes i, fins i tot, participar a l’hora de programar els conreus. La 
pagesia i el món del consum han de trobar complicitats que permetin que tothom en 
pugui obtenir guanys.

Aquestes complicitats s’han d´establir també en el sector dels menjadors esco-
lars −com alguns ja han començat a fer―, en el sector de la restauració i també en els 
càterings que les administracions ofereixen en els seus actes. Cal incorporar el prestigi 
del que és proper.

A més, cal prestigiar més que mai l’ofici de pagès o de pagesa, i aquest prestigi 
passa també per tenir pagesos i pageses mediàtics, que sàpiguen donar a conèixer el 
que fan i com ho fan, així com transmetre la il·lusió per les coses ben fetes. Cal que 
no s’associï necessàriament la figura del pagès a una persona que sempre es queixa 
−tot i que moltes vegades ho fa amb raó− o a un ofici sense futur. Com en el cas dels 
cuiners, no n’hi ha hagut prou de tenir-ne d’excel·lents, ha fet falta un impuls mediàtic 
per revalorar socialment la seva feina.

Hi ha pagesos que han aconseguit aixecar empreses eficients i eficaces mitjan-
çant l’associació amb altres pagesos. Aquestes noves iniciatives empresarials oferei-
xen, a més de producte, serveis, com ara la distribució de cistelles a domicili o a 
cooperatives i altres formes d’associació de consumidors.
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Eco, bio i proxi

Si fem una cerca a Internet podem trobar nombroses empreses que ofereixen 
el servei de cistelles de fruites i verdures a domicili, i fins i tot amb certificació de 
productes ecològics. Però a la vegada que creix l’oferta de les cistelles es fa molt més 
difícil, sinó impossible, saber l’origen dels productes i, més encara, quins són els pa-
gesos i les pageses que els han produït.

El mercat s’adapta, intenta donar resposta al que creu que demanen el consu-
midor i la consumidora: els estalvia temps portant-los a domicili els productes horto-
fructícoles que han de consumir, i si són ecològics molt millor. En certes capes socials 
està de moda el que és ecològic, sigui per raons de preocupació per la salut personal o 
per raons de cert prestigi social.

L’eco i el bio estan de moda i es preveu un creixement d’aquests productes, com 
posa de manifest que a Catalunya hi ha una batalla judicial per part d’empreses pri-
vades, que també volen dur-ne a terme la certificació, actualment només en mans del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològics (CCPAE).

Però eco o bio només ha de fer referència a un sistema de producció respectuós 
amb el medi? Si és així, molts pagesos i pageses hi tenen les de perdre. Qualsevol em-
presa gran (fins i tot multinacionals) pot oferir productes amb aquestes certificacions. 
De fet, ja ho comencen a fer. Han vist una oportunitat de negoci a la qual no renun-
ciaran: no produint sinó distribuint, actuant com a intermediaris comprant a tercers a 
preus a la baixa per poder ser competitius o obtenir majors guanys. 

Si, com aquell qui diu, qualsevol pot oferir serveis a domicili amb productes 
amb certificació de ser ecològics, on ha de ser la diferència amb les explotacions agrà-
ries que també ofereixen el mateix? Sens cap mena dubte, en la personalització del 
producte, és a dir, que cada hortalissa i cada fruita tingui una cara: la cara del pagès o 
de la pagesa que els ha produït. El consumidor i la consumidora han de tenir la possi-
bilitat de poder conèixer el productor o la productora del que consumeixen i parlar-hi, 
tal com s’ha comentat anteriorment. 

Es tracta d’una condició necessària, però no suficient. Cal un pas més. Aquest 
pas de més ha de basar-se en la reducció de la petjada ecològica i, d’una manera espe-
cial, del consum energètic del transport entre el lloc de producció i el punt de venda. 
En definitiva, també cal intervenir en la minva dels efectes del canvi climàtic. Això 
és el que es vol indicar amb l’actitud de consumir produccions de proximitat. Cal 
promocionar els productes agroecològics com una manera de ser i de fer concreta de 
la pagesia, i no tant si aquests productes tenen o no la certificació. El consum de pro-
ductes s’ha de basar en la confiança entre el que els produeix i el que els consumeix. 
I aquesta confiança la dóna fonamentalment la proximitat. I si va acompanyada d’un 
certificat, millor.

Es pot, fins i tot, reblar un pèl més el clau: producte eco, pròxim i local. És a dir, 
fomentar les varietats de fruites i verdures que tradicionalment s’han estat conreant 
(encara que aquest és un concepte difícil de definir i de temporalitzar). Això no vol dir 
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que no es puguin utilitzar varietats, i fins i tot espècies, que s’adaptin a les condicions 
agroecològiques del lloc on es volen produir. 

Crec que és important fer moltes jornades sobre producció ecològica i fins i 
tot fomentar el consum de cistelles a domicili. Cal insistir, però, en els consumidors 
i les consumidores de la importància mediambiental del consum de proximitat (el ja 
esmentat abans «Km 0») i exigir que els productes amb certificació incorporin en 
l’etiquetatge el lloc de producció, la distància que han recorregut fins arribar al punt 
de venda i la despesa d’energia i l’emissió de CO

2
 que això suposa.

No hem de parlar de productes eco i bio, sinó de productes ecoproxi i bioproxi, 
que seran aquells produïts dins d’un radi de cinquanta quilòmetres i seguint mètodes 
agronòmics respectuosos amb el medi ambient. Cal insistir en aquests conceptes, ja 
que si no, serà difícil competir en un mercat ferotge. No ho podem oblidar.

Aquest raonament ha de servir també per als productes elaborats: cal utilitzar 
matèries primeres ecopròximes, ja que únicament el mètode d’elaboració ha de ser 
l’element distintiu a l’hora de transformar un producte. Si les matèries primeres han 
de ser de proximitat, necessàriament hem de tenir pagesos i pageses de proximitat. No 
deixen de ser un engany els productes artesans i típics d’una zona fets amb matèries 
primeres llunyanes d’on s’elaboren i, almenys al sector agrari, aquests enganys al 
consumidor el perjudiquen i no l’ajuden a consolidar-se territorialment.

conclusió

El sector agrari, i tots aquells que creiem en la necessitat de preservar, desenvo-
lupar i gestionar els espais agraris periurbans, no ens hem de deixar entabanar pels que 
utilitzen el pessimisme de la pagesia, pels que amb actituds de passivitat afavoreixen 
les conseqüències que aquesta comporta com a factor demostratiu que sobren terres 
de conreu, adduint que ningú no les fan servir, per aquells que creuen que la nova 
pagesia passa per la proliferació d’hortets que aporten complements a l’economia 
familiar. Aquells que, en definitiva, no reconeixen a l’activitat agrària professional la 
funció social.

Alerta amb els que ens titllen, com una eina llancívola, de romàntics. No per-
dem més el temps justificant que la nostra actitud no és romàntica. Fem que aquesta 
afirmació es converteixi en un bumerang que torni a aquells que l’han llançat cap a 
nosaltres. Que diguin què entenen per romàntics i en què es fonamenten per dir-ho. 
I discutim els seus arguments. No caiguem en la constant justificació de la nostra 
existència. Insistim, sense treva, que els espais agraris sense gestió no tenen futur. Ja 
que la gestió, entre moltes altres coses, és la visualització de la voluntat política de 
preservar i desenvolupar aquests espais agraris.

La gestió passa per una definició clara del territori que es gestiona, per tenir clar 
que quan es parla d’espais agraris es fa referència fonamental a pagesos professionals, 
per fomentar sempre que sigui possible l’agroecologia i l´agricultura basada en els 



sense gestió, tenen futur els esPais agraris Periurbans?

133 

circuits de comercialització pròxims, per aplicar mesures actives i eficaces per incor-
porar joves al sector agrari. I, sobretot, per dedicar polítiques que il·lusionin el sector 
agrari. És imprescindible tenir un sector tècnic i polític agrari implicat en el que fa, i 
això, malauradament és escàs. Tenim tècnics i polítics preocupats pel dia a dia sense 
voluntat de pensar en el demà, sense tenir ni un bri d’utopia creativa. 

Segur que aquestes afirmacions no se sustenten en un estudi que aplica un mè-
tode científic. Deixem-ho, apliqueu-hi un mètode empíric, feu «examen de conscièn-
cia». Tu que llegeixes aquest article fes-te la pregunta i respon: quina actitud tens cap 
al sector agrari? Folklòrica, passiva, de desengany, indiferent, activa? Quina actitud hi 
tenen els tècnics i polítics que coneixes? Què fas i que fan els que coneixes per superar 
la situació? Recorda, sense pregunta no hi ha resposta.

En aquesta conclusió no vull renunciar a incloure les reflexions i propostes que 
la Neus Rigau fa sobre la «gastronomia ètica» quan diu:18 «Calen noves estratègies 
més enllà dels preus, els rendiments i les productivitats, estratègies capaces de reco-
nèixer la pagesia i l’activitat agrària indispensables per a la continuïtat alimentària i 
la protecció dels agroecosistemes i els recursos que aquesta posa a l’abast. Cal pensar 
en un consum racional i coherent d’aliments sans, de qualitat i del territori. Una nova 
mirada que recondueixi el trencament entre les necessitats humanes i la lògica del 
comerç mercantil a gran escala per a la reconstrucció d’una relació entre el camp i la 
ciutadania. 

- En definitiva, una reestructuració agrària i alimentària que ha de marcar el 
model de societat en què un vol viure19.

- La gastronomia ètica neix amb aquesta voluntat de reestructurar el lligam entre 
la producció sostenible d’aliments i el seu consum en el territori; recuperar la gastro-
nomia sota el respecte per la terra i les persones que l’habiten i la treballen, recreant 
estratègies que defineixin un estil de producció i consum d’aliments que produeixi 
satisfent les necessitats de nutrients de la terra de cultiu i consumeixi satisfent les ne-
cessitats de nutrició de la població, revalorant la pagesia i reeducant en l’alimentació.

- Les estratègies que configuren una gastronomia ètica han de tenir en compte que: 

•	 La	producció	i	el	consum	d’aliments	ha	de	respondre	a	una	qüestió	d’equitat	
i qualitat de vida per al productor i el consumidor. Equitat en el sentit que 
la pagesia sigui un sector reconegut i no marginal, en què el productor tin-
gui accés a la terra per cultivar aliments i el consumidor tingui accés a una 
alimentació adequada que li permeti satisfer les necessitats biològiques de 
nutrició. La qualitat de vida en la producció procediria de la condició que el 
pagès pugui guanyar-se la vida en l’activitat agrària agroecològica, posant a 

18 Rigau, Neus (2010), Gastronomia ètica, un estil de producció i consum d’aliments, tesina corresponent al Màster en 
Sostenibilitat de la UPC, tutorada per Albert Cuchí.

19 Abel Mariné, catedràtic de Nutrició de la Universitat de Barcelona, determina que quan comprem aliments decidim la 
societat en què volem viure. El Punt de Barcelona del 30.4.2010, p. 14.
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l’abast aliments sans i de qualitat que permetin al consumidor alimentar-se de 
forma racional a partir d’una alimentació sana i equilibrada. 

•	 La	producció	ha	de	ser	regida	pels	principis	de	l’agroecologia,	un	sistema	que	
produeix conservant i millorant les capacitats productives de la terra i la soste-
nibilitat ecològica de l’agroecosistema, vivint del sol com a font d’energia que 
mou els cicles productius i en què l’ecoeficiència i la integració funcional dels 
recursos de l’agroecosistema en els sistemes de maneig productiu siguin les bases 
que caracteritzi la producció d’aliments. El consum alimentari ha de seguir els 
paràmetres de nutrició per a una dieta saludable que redueixi la petjada ecològica 
alimentària a partir d’una adaptació a la producció agroecològica del territori, 
que respecti la temporalitat dels aliments i contribueixi a les estratègies de la 
producció en la conservació i millora del sòl de cultiu, afavorint el tancament de 
cicles materials en les dinàmiques de producció i consum d’aliments. 

•	 El	sistema	producció―consum	sigui	viable	econòmicament	en	el	sentit	que	el	
productor es beneficiï de la producció i venda de l’aliment que produeix i el 
consumidor el pugui pagar en un consum alimentari habitual que consolidaria 
el sistema.»

En definitiva, parla de la visió holística de l’espai agrari en què s’ha insistit 
al llarg de l’article. Una visió en què territori, professió i producte són tres atributs 
indissociables dels espais agraris. Un territori per treballar, un reconeixement a la 
professionalitat de la pagesia i una actitud pròpia assumida per si mateixa i l’oferta 
d´un producte de qualitat. Qualitat entesa com un producte fresc, amb bon aspecte i 
bo de menjar (amb una alta qualitat organolèptica). També un producte que, en la seva 
producció, hagi contribuït a la millora ambiental de l’espai agrari.

bibliografia

A taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics i de proximitat a les escoles, 
2010, Generalitat de Catalunya-Cedricat.

aldoMà, ignasi, Atles de la nova ruralitat, Fundació del Món Rural, 2008.

busquets, JauMe, Horts urbans i periurbans, de la col·lecció Guia d’integració pai-
satgística, Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, Barcelona, 2008.

callau, sònia; lloP, núria; Montasell, JoseP; Paül, valerià; ribas, anna i roca, 
aMnna, (eds.), La futura llei d’espais agraris de Catalunya: Jornades de refle-
xió, participació i debat, Documenta Universitària, Girona, 2009.

caMos, Margarita, “Informe jurídic sobre possibles actuacions en l’àmbit del Parc 
Agrari del Baix Llobregat”, 2009. Document inèdit.

coMitè econòMic i social euroPeu, cese, Dictamen sobre «agricultura periurbana», 
cese 1209/2004. nat/204. 2004.



sense gestió, tenen futur els esPais agraris Periurbans?

135 

idescat, “Dossiers Idescat” n. 2, 2009.

Montasell, JoseP; roda raiMon, “Present i futur dels espais agraris en zones periur-
banes”, Quaderns Agraris n. 28, p.73-107, 2003.

Montasell, JoseP, “Preservar, desenvolupar i gestionar l’espai agrari; l’exemple del 
Parc Agrari del Baix Llobregat”, a L’horta de Lleida. Transformació i salvaguar-
da d’un espai periurbà, p. 103-110, Lleida, 2008.

Montasell, JoseP, “La gestió dels espais agraris” a Callau i altres, La futura llei 
d´espais agraris de Catalunya. Jornades de reflexió, participació i debat, Fun-
dació Agroterritori, Documenta Universitària, p. 157-207, 2009.

Montasell, JoseP, “Anàlisi i reflexions a l’entorn del dictamen: L´Agricultura periur-
bana, del Comité Econòmic i Social Europeu (CESE), Dictamen NAT72004 de 
16 de setembre del 2004” a Agricultura Periurbana, p. 157-173, Edicions UPC, 
Barcelona, 2009.

o’regan, terry, A guide to Undertaking a “Lanscape circle” Study (inseveneasy 
stops), Landscape Alliance Ireland, 2008.

Paül, valerià, “L’ordenació dels espais agraris a Catalunya. Una visió retrospecti-
va”, a Callau i altres, La futura llei d´espais agraris de Catalunya. Jornades de 
reflexió, formació i debat, Fundació Agroterritori, Documenta Universitàra, 
p. 39-84, 2009.

Pla director per la incentivació del canal de venda directa a Catalunya des de les admi-
nistracions locals, 2010. Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 

rigau, neus, “Gastronomia ètica, un estil de producció i consum d’aliments”, tesina 
corresponent al Màster en Sostenibilitat de la UPC, tutorada per Albert Cuchí, 
2010.

rosselló, vicenç, M., “Les hortes mediterrànies. Perspectiva llunyana d’un ideal ana-
crònic”, a L’Horta, El paisatge de la memòria, Afers / 47, p. 129-135, Catarroja, 
València, 2004.

vila, andreu; Montasell, JoseP, “Cartilla per a les bones pràctiques agroecològi-
ques”, Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 2011.





ELS ESTUDIS





les zones d´interès  agrari de la deMarcació de barcelona

139 

LES ZONES D’INTERèS AGRARI A LA  
DEMARCACIó DE BARCELONA

 
eva Morera solé 

Geògrafa. Unió de Pagesos de Catalunya

david vivet tañà 
Enginyer Agrònom. Unió de Pagesos de Catalunya 

antecedents

Des del principi de l’any 2000, la Diputació de Barcelona està desenvolupant el Sistema 
d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures (d´ara endavant SITxell) de la província 
de Barcelona. Aquest és un programa de cartografia i anàlisi del sòl no urbanitzable (d´ara 
endavant SNU) de la demarcació de Barcelona per tal de contribuir a la millora del seu conei-
xement. El SITxell consisteix en un conjunt de capes d’informació territorial, en una base de 
dades cartogràfica i alfanumèrica que permet categoritzar, valorar i planificar a l´SNU a partir 
de l’anàlisi de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques i econòmiques. L’entorn 
informàtic del projecte és en ArcGis, principalment per la capacitat d’anàlisi, així com per la 
gran compatibilitat amb altres programes de SIG, cartografia i bases de dades. L’accés a aquesta 
cartografia resultant i a la base de dades generada és lliure1.

Per a aquest projecte, s’ha comptat amb la col·laboració de diversos centres i 
departaments universitaris així com d´entitats diverses vinculades i especialitzades en 
l’anàlisi territorial. Unió de Pagesos de Catalunya pren part en el projecte SITxell mit-
jançant la valoració dels espais agraris de la demarcació a partir d’un seguit d’indica-
dors sectorials i recollint les sensibilitats de tot el sector agrari, diferenciant territoris i 
àmbits productius (agrícola, ramader i forestal). L’estudi de les dinàmiques per part dels 
diferents sectors (agrícola, ramader i forestal) s’ha avaluat des de tres punts de vista. 
En primer lloc se n´ha fet la valoració econòmica, analitzant la importància del sector 
agrari en termes productius i estudiant quins rendiments i quin valor afegit aporten les 
diferents produccions al sector agrari. En segon lloc s´ha fet la valoració de l’estructura 
agrària i l´abast territorial que permet obtenir una visió global de la presència i el pes del 
sector agrari a la demarcació. Finalment, en tercer lloc, s´ha incorporat la visió del sector 

1  http://www.sitxell.eu/ca/default.asp 
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(pagesos i pageses) sobre l’activitat agrària i la visió futura d´aquesta. Amb l´esmentada 
finalitat, la Unió de Pagesos ha desenvolupat un treball d’avaluació del territori per a 
usos agraris i perspectives territorials sobre aquests a la demarcació de Barcelona2. 

Fruit d’aquest treball previ, una vegada definides les àrees de major dinamisme 
es va fer un pas més enllà en el coneixement de l’espai agrari, amb la valoració i iden-
tificació de les Zones d’Interès Agrari (d´ara endavant ZIA) objecte del present article.

introducció

Es considera que una ZIA és un espai homogeni amb un elevat dinamisme agra-
ri, caracteritzat per mantenir una activitat econòmica important (agrícola, ramadera 
i/o forestal), i amb un destacat valor social. Totes les ZIA han estat delimitades amb 
la col·laboració directa dels professionals agraris de la comarca on s’han identificat.

Una vegada identificades les ZIA s’ha desenvolupat una metodologia de treball 
específica per al projecte per quantificar l’estat de conservació de cadascuna de les ZIA. 

obJectius

L’objectiu principal ha estat delimitar i identificar les ZIA a totes les comar-
ques que formen la Regió Metropolitana de Barcelona (Alt Penedès, Garraf, Baix 
Llobregat, Barcelona, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Maresme), de manera clara 
i senzilla, que permetés una interpretació fàcil per part de qualsevol persona i que 
alhora fos rigorosa en la delimitació d’aquests espais Com a objectius secundaris es 
van marcar els següents:

Valorar mitjançant criteris objectius l’estat de conservació en el qual es troben les ZIA.

Incorporar la visió funcional de l’espai agrari des del punt de vista de qui treba-
lla la terra (pagesos i pageses).

Metodologia

La metodologia d’estudi de les ZIA s’ha desenvolupat en dues fases principals: 

a. Procés d’identificació de les ZIA i visió funcional que tenen els pagesos de 
l’activitat i el sòl agrari.

b. Valoració de l’estat de conservació de les ZIA. 

Per tal de poder portar a terme l’estudi, s’ha treballat amb l’anàlisi de dades 
agronòmiques i socioeconòmiques existents, així com amb la base cartogràfica dispo-

2 Morera, e. i vivet, d. (2006), “Tendències de futur del sector agrari a Barcelona (demarcació)”, revista La Terra,  
n.314. 
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nible. Tota aquesta informació s´ha recolzat amb entrevistes i treball de grup amb els 
professionals agraris de cadascuna de les comarques.

resultats

Identificació de les ZIA

Inicialment, s’han identificat les ZIA que anomenem “Preliminars”. Aquestes han estat 
delimitades utilitzant la informació territorial de base disponible, com: Mapa de Dinamisme 
agrari (capa del SITxell 2004) i Mapa de Tendències de Futur (capa del SITxell 2005) així com 
el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L´encreuament de tota aquesta informació  ens ha 
permès definir unes àrees amb un màxim dinamisme agrari, en les quals els sectors agrícola, 
ramader i forestal tenen una gran entitat des del punt de vista social i econòmic. La combinació 
de la informació geogràfica resultant del projecte SITxell sobre l’activitat agrària, concretament 
les capes de “Dinamisme agrari” i “Tendències de futur del sector agrari” va facilitar la delimi-
tació de les ZIA “Preliminars”.

A partir del Mapa de les ZIA “Preliminars” es va obrir un procés consultiu amb els 
pagesos de les comarques analitzades aprofitant l’estructura comarcal de la Unió de Pagesos. 
Aquestes reunions de treball van permetre identificar les ZIA finals i es va concretar la deli-
mitació i valoració, en l´àmbit productiu, de cadascun dels espais agraris definits. Els pagesos 
i les pageses assistents a les diferents reunions de cada comarca les anaven identificant en un 
Ortofotomapa a escala 1:50.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya). De forma simultània per 
cadascuna de les ZIA que s’identificava es procedia a recollir tots aquells aspectes que es con-
sideraven que en justificaven la delimitació. Aspectes que tenien a veure tant amb l’activitat 
com amb el sòl. Alguns tenien a veure amb aspectes vinculats amb les produccions agràries, la 
mà d’obra, iniciatives de revaloració del producte de proximitat, etc. També es van recollir tots 
aquells aspectes que es considerava que limitaven l’activitat en aspectes centrats, bàsicament, 
per la fragmentació del sòl agrícola. 

Amb tot, finalment es va disposar per cada ZIA d’un recull d’informació on s’incloïa un 
petit DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats). Aquest material resultant va formar 
part de la base per elaborar, posteriorment, les fitxes definitives de caracterització de cadascuna 
de les ZIA (vegeu-ne un exemple a la Imatge 3).

A partir de la informació obtinguda del procés consultiu es va procedir a la digitalització 
final dels límits de cada ZIA sobre els Ortofotomapes a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. Aquestes es van integrar en un SIG juntament amb una base de dades amb la 
informació descriptiva dels valors d’aquests espais. 

Valoració de l’estat de conservació de les ZIA

L’estat de conservació s’ha determinat mitjançat el càlcul d’un valor ponderat 
amb un pes entre 1 i 10. Els valors baixos indiquen que la ZIA està deteriorada, és a 
dir, té una elevada presència d’elements no rurals que n´alteren l’espai. Els valors alts, 
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per contra, ens marquen les ZIA més ben conservades i corresponen a espais agraris 
amb menys impactes. Aquest sistema de ponderació que acota la valoració entre una 
escala d’1 a 10 és un sistema molt utilitzat en el nostre país, que conjuga una anàlisi 
exhaustiva amb una interpretació fàcil.

L’estat de conservació s’ha calculat mitjançant l’anàlisi de diferents indicadors 
territorials, calculats utilitzant el SIG Miramon, que un cop agrupats ponderadament 
han permès valorar l’impacte dels elements no agraris en cada ZIA. 

Per determinar l’estat de conservació de les ZIA s´han seguit dos procediments.

El primer ha estat definir què entenem per element “no agrari”. S’ha considerat 
element no agrari aquell que no forma part del paisatge rural com els nuclis urbans 
de més de 5.000 habitants, grans infraestructures (autopistes, autovies, línies d’alta 
tensió, etc.), activitats extractives i industrials...). Aquests elements no formen part 
del paisatge rural i, per tant, es consideren elements fragmentadors. És important 
remarcar que hi ha una sèrie d’infraestructures, com les carreteres de via única (que 
segueixen la geografia), els nuclis urbans petits, les granges, els habitatges aïllats, etc., 
que estan integrats al paisatge rural i es consideren Superfícies Rurals, igual que els 
boscos, els camps, els rius, etc.

El resultat d’aquesta categorització rep el nom de Mapa de Fragmentació Territori-
al (MFT) i és una capa ràster SIG en què es mostra la “Superfície Rural” i la “Superfície 
No Rural” (Imatge 1). Aquesta capa ràster s’ha obtingut a partir de la combinació analí-
tica de les bases d’informació geogràfica del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya del 
CREAF i el mapa topogràfic de Catalunya escala 1:50.000 de l´ICC. L´MFT identifica 
el paisatge rural de la Regió Metropolitana de Barcelona; en la seva magnitud i forma. 

Imatge 1. Mapa de Fragmentació Ter-
ritorial. Comarca del Vallès Oriental. 
(gris clar: rural; gris fosc: no rural).
Font: Unió de Pagesos de Catalunya.
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La presència d’elements no rurals al territori desencadena la fragmentació de 
l’espai rural que té un impacte negatiu directe sobre el seu estat de conservació. 

S’entén per fragmentació (Burel i Baudry, 2002) el procés dinàmic, a partir del 
qual un determinat sistema (en aquest cas el sistema agrari) queda reduït a fragments o 
illes de menor grandària, més o menys connectades i que comporta un procés de canvi 
de la matriu original on els efectes es poden classificar en:

•	Físics:	són	el	resultat	de	l’impacte	directe	de	les	activitats.

-  Disminució generalitzada de la superfície agrària com a conseqüència de pèrdua 
de sòl agrari per ocupació per a d’altres usos no agraris. 

-  La divisió de superfícies agràries contínues, com ara el pas d’infraestructures, etc.

-  Aïllament dels fragments i augment progressiu de la distància entre les diferents 
taques agrícoles.

•	Socioeconòmics,	que	en	bona	mesura	són	resultants	dels	primers:

- Dificultat en la gestió.

- Pèrdua de rendiment.

- Intrusió d’altres activats.

- Abandonament de terres.

- Augment de la pressió d’altres usos del sòl.

El segon procediment va consistir a estudiar de quina forma la presència d’ele-
ments no rurals tenia un efecte negatiu en l’estat de conservació de les ZIA. Es van 
formular diferents indicadors i distribucions de pesos que es van discutir en gabinet i, 
finalment, es van escollir els cinc indicadors que es mostren a la Taula 1, que són els 
que oferien els resultats més acurats. Aquests indicadors escollits han permès valorar, 
des de diferents perspectives, l’impacte negatiu que pateixen aquests espais i alhora 
establir un procediment d’avaluació sistemàtic i aplicable al conjunt del territori.

Per poder calcular els indicadors es van combinar els MFT comarcals ràster amb 
els límits vectorials de les diferents ZIA.

Posteriorment, els indicadors es van ponderar per tal d’agregar-los en un únic 
resultat que permetés valorar objectivament i d’una manera fàcil, l’estat de conserva-
ció de les ZIA a cadascuna de les comarques. La fórmula de l’estat de conservació és 
la següent:

a,b,c,d,e són els diferents pesos que assignem a la fórmula  
general i aquests han de sumar sempre 100 punts.

[a.(G_ALTER)+b.(SUP_GRAN)+c.(G_DISP)+d.(LONG_INF)+e.(INT_PER)]

100
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Per ajustar-se al màxim a la realitat, en l’assignació de pesos es va seguir un 
procés d’assajos i simulacions en les ponderacions. Finalment es varen distribuir els 
pesos en tres categories. La principal estava formada pels indicadors de superfície/
grandària i el grau de dispersió, que són els que defineixen més bé l’estat de conser-
vació de les ZIA. A aquests, se’ls va assignar més pes (24 punts). La segona categoria 
estava formada pels indicadors de longitud d’infraestructures lineals i integritat/per-
torbació (20 punts). I, finalment el grau d’alteració del paisatge, que malgrat ser un 
indicador més enfocat a estudiar petits hàbitats, es va considerar interessant tenir-lo 
per reforçar les àrees agràries conservades (12 punts). 

El resultat obtingut és un valor entre l´1 i el 10, que valora l’estat de conservació 
de cadascuna de les ZIA estudiades. Un cop analitzades totes les ZIA de l’àrea metro-
politana, els resultats obtinguts i el coneixement de la realitat de cadascuna ha permès 
establir una interpretació força acurada de cada valor obtingut en el càlcul de l’estat 
de conservació, com es pot apreciar a la Taula 2.

Com a resultat de la combinació de tots aquests aspectes, es va disposar del 
Mapa de l’Estat de Conservació de les Zones d’Interès Agrari com es pot observar a la 
Imatge 2. Per tant, a partir d’aquesta base cartogràfica es pot fer la lectura de quins són 
els espais agraris d’interès per al sector agrari que actualment es troben més amena-

Taula 1. Indicadors per a l’avaluació de la fragmentació de les ZIA. 

 Indicadors per a l’avaluació  Descripció 
 de la fragmentació de les ZIA

(G_ALTER): Grau d’alteració L’indicador valora el percentatge de  
del paisatge.  superfície alterada (en el nostre cas no rural)  
  sobre el total de la superfície de la zona agrària.

(SUP_GRAN): Superfície / grandària L’indicador està format per la valoració de la   
  grandària mitjana dels  
  fragments rurals i la dels fragments no rurals

(G_DISP): Grau de dispersió Valora el grau de dispersió dels fragments  
  no rurals per km2 de superfície. A més dispersió  
  d’infraestructures per a la ZIA, més  
  impacte paisatgístic negatiu.

(LONG_INF): Longitud Longitud de barreres (carreteres, xarxa  
d’infraestructures lineals ferrocarrils, etc.) per km2 de superfície.

(INT_PER): Integritat / pertorbació* *La integritat ecològica fa referència a la   
  presència, en un sistema, de tots els elements  
  que li són propis i el funcionament a les  
  escales adequades (Angenmeier i Karr, 1994).  
  La major o menor intensitat en la  
  pertorbació antròpica pot ser un  
  indicador de la naturalitat del paisatge

Font: Unió de Pagesos de Catalunya
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çats i són més vulnerables davant d’altres usos o activitats que no són propis d’aquests 
espais i que dificulten l’activitat agrària. 

Les 49 ZIA identificades i delimitades a la Regió Metropolitana de Barcelona 
es van incorporar en el projecte amb un format normalitzat de fitxes que incloïen una 
sèrie d’ítems de caracterització de cadascuna, tal com es pot observar en l’exemple de 
fitxa que adjuntem a la Imatge 3. 

Taula 2. Interpretació de l’estat de conservació. 

 Descriptor  Interpretació 

Font: Unió de Pagesos de Catalunya

Intacte

 
 
Conservada

 

 
 
Amenaçada

Alterada

Degradada 

 
 
 

 
 
Molt  
degradada 

 
Sense activitat 

Són zones agràries sense cap impacte important en el seu conjunt; tots els indi-
cadors es mantenen en valors màxims de conservació. És la zona agrària més 
ben conservada que podem trobar.

Les ZIA que es troben en aquest estat tenen majoritàriament la seva superfí-
cie ocupada per usos agraris, tant agrícoles com forestals. L’ocupació del sòl 
per a usos no agraris, tot i poder arribar a ser important des del punt de vista 
econòmic a la zona, no predomina paisatgísticament en l’entorn, més enllà dels 
impactes puntuals que inevitablement genera. Es caracteritza per tenir una baixa 
presència d’infraestructures lineals i unes zones urbanes més aviat concentrades 
que no pas disperses.

Zones predominantment rurals, però amb la majoria dels indicadors de valo-
ració de l’estat de conservació per sota de la categoria conservada, cosa que fa 
que comencin a tenir impactes preocupants per al bon desenvolupament agrari 
i paisatgístic.

Paisatge predominantment agrari i forestal, amb una ocupació del sòl agrari per 
a altres activitats més important que en la categoria posterior. Aquesta ocupació 
del sòl és prou gran com per dificultar la plena activitat agrària de la zona. Te-
nen un risc elevat de desencadenar processos de degradació (abandonament de 
terres, ocupació del sòl agrari per a activitats il·legals com abocaments, etc.).

Són zones agràries amb una forta alteració del paisatge rural, degut a la pressió 
dels usos no agraris sobre el sòl. L’alta proliferació d’activitats econòmiques 
no vinculades a l’agricultura ha desembocat en una forta expansió dels nuclis 
urbans, urbanitzacions, infraestructures, etc. Malgrat que productivament pugui 
tractar-se de zones molt riques, en l´àmbit paisatgístic han perdut la seva entitat 
en detriment al paisatge agrari i on els usos improductius i artificials prenen 
major rellevància. L’espai agrari es troba seriosament amenaçat; hi ha un alt risc 
d’abandonament de l’activitat agrària.

L’activitat agrària es troba en clara recessió respecte d´altres sectors econòmics, 
i si segueix així podria arribar a desaparèixer o quedar aïllada de la dinàmica 
econòmica dels municipis que la formen.

Són zones on ha desaparegut completament el paisatge rural. La ZIA es troba 
inclosa en àrees majoritàriament no rurals. 
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La primera part centrada en aspectes relacionats amb l’emplaçament de l’espai: 
mapa de localització, imatges, grandària, planejament i usos. La segona part centrada 
en aspectes relacionats amb: valoració i justificació de la inclusió de l’espai com a 
ZIA per part del sector, estat de conservació de la ZIA (indicadors) i valor afegit i 
particularitats agroalimentàries de l‘espai (superfície, produccions, iniciatives inno-
vadores i de dinamització de l’activitat agrària, etc). Finalment, la tercera part de la 
fitxa se centra a identificar el grau de dinamisme i Tendències de futur (informació 
geogràfica del SITxell) específic de la ZIA. 

conclusions

La darrera dècada ha estat testimoni de les diferents problemàtiques que han 
afectat l’espai agrari i en el seu transcurs s´ha produït una gran proliferació i dis-
persió de plans, d’iniciatives i d´interessos respecte d´aquests territoris i s´ha anat 
considerant l’activitat agrària com una economia minoritària. Aquestes qüestions han 
dificultat, en la majoria de casos,la posada en pràctica d´una gestió eficaç de l’espai i 
l’activitat agrària. Aquest fet ens situa davant d’un escenari agrari amb un potencial 
agroeconòmic elevat però amb dificultats en la seva gestió molt importants.

Imatge 2. Mapa de l’Estat de Conservació de les Zones d’Interès Agrari a la Regió Metropolitana de Barce-
lona. (1:  Maresme, 2: Vallès Oriental, 3: Vallès Occidental, 4: Barcelonès, 5: Baix Llobregat, 6: Alt Penedès 
i 7: Garraf). Font: Unió de Pagesos de Catalunya.

Estat de Conservació

Intacte
Conservada
Amenaçada
Alterada
Degradada
Molt Degradada
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Per tant, treballs com aquest obren la possibilitat d’una intervenció real i més 
efectiva en aquests espais agraris. El resultat d’aquest estudi dóna informació valuosa 
sobre el grau de conservació actual d’aquests espais de la Regió Metropolitana de 
Barcelona considerats com els més importants des del punt de vista agrari. L’estudi 
també posa en evidència aquells fenòmens aliens a l’activitat agrària, que molt sovint 
es produeixen de forma desordenada i poc curosa amb el territori i que es tradueixen 
en una forta pressió sobre l’espai i la viabilitat de l’activitat agrària. Per tant, aquesta 
és una eina que aporta informació de base per treballar en una millor ordenació del 
territori i de les activitats, i una millor gestió dels espais agraris. Així doncs, facilita 
que s´analitzin primer i es projectin després noves maneres de fer per tal de d’invertir 
els processos que actualment estan obstaculitzant l’activitat agrària i recuperar el va-
lor intrínsec dels espais agraris.

En l´àmbit general, l’ús que es pot fer dels resultats és molt ampli, atès que l’escala 
territorial en què es pot utilitzar va des d’una escala macro (supramunicipal) a una escala 
de detall (municipal). Una altra de les fites més interessant de tot aquest projecte és el 
fet d’haver aconseguit una metodologia recolzada pel sector agrari, complementada amb 
dades quantitatives, i que ha permès ser més precís a l’hora de fer l’anàlisi i valorar les 
necessitats o mancances i les oportunitats d’aquests espais. Per tant, aquesta metodologia 

Imatge 3. . Fitxes de 
caracterització de les 
ZIA. Font: Unió de 
Pagesos de Catalunya.
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dóna facilitats a les administracions locals i ajuntaments a l’hora de planificar i gestionar 
el seu territori agrari i els dota d’un major coneixement, no només de l’espai, sinó també 
de l’activitat que s’hi desenvolupa. Tot plegat contribueix a tenir majors  garanties d’èxit a 
l’hora d’impulsar processos de recolzament de l’activitat.

Per altra banda, el fet de treballar amb dades quantitatives transformades en un 
seguit d’indicadors socioeconòmics i després traslladades a una representació carto-
gràfica, no només permet d´esbrinar l’estat de conservació de cadascuna de les ZIA 
i projectar diversos escenaris de futur per avaluar la seva evolució, sinó també actua-
litzar periòdicament les dades per tal d’emprar l’eina en un futur pròxim i millorar-la 
de manera continuada.
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EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.  
BREVE ANÁLISIS DE LA FIGURA DE PRESERVACIóN 

DE SU ESPACIO AGRARIO PERIURBANO

 
ana zazo Moratalla 

Arquitecta. Universidad Politécnica de Madrid

                         

eMPlazaMiento del Parc agrari

El ‘Parc Agrari’ es la figura que preserva el último reducto de espacio agrario 
en el valle y el delta del río Llobregat. Este suelo agrícola, con una larga tradición 
horti-frutícola, pertenece a los 14 municipios1 metropolitanos que se asientan en el úl-
timo tramo del río, donde viven alrededor de 700.000 habitantes. Está compuesto por 
600 explotaciones agrarias, más de 1.000 trabajadores especializados principalmente 

1 Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, El Prat de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló y Viladecans.

Imatge 1. Situación del Parc Agrari del Baix Llobregat en el Área Metropolitana de Barcelona. 
Fuente: elaboración propia
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en producción de fruta y horticultura, cinco comunidades de regantes, cinco estacio-
nes depuradoras de agua residual (EDAR), riego con agua de diversas procedencias 
(aguas superficiales procedentes del rio, agua del freático, aguas regeneradas) y una 
extensa red de canales y drenajes.

El emplazamiento geográfico es un territorio de un alto valor estratégico. La 
comarca del Baix Llobregat es una pieza clave en la estructura territorial de Cataluña, 
funciona al mismo tiempo de corredor de paso, de plataforma logística, de espacio 
productivo y es parte del sistema urbano del Área Metropolitana de Barcelona. El 
Parc Agrari consta de 3.300 hectáreas de un territorio agrícola muy complejo. Además 
de las presiones urbanísticas que sobre él ejercen los municipios que lo rodean, se 
encuentra delimitado por las autovías y el aeropuerto del Prat y está fragmentado por 
el tren de cercanías cercanías, las líneas de alta velocidad y otras infraestructuras (ga-
seoductos, oleoductos y líneas de alta tensión).

Sin embargo, el Parc Agrari del Baix Llobregat (PABLL) es un ejemplo para-
digmático de cómo la multiplicidad de funciones reconocidas a la agricultura (pro-
ductiva, paisajística, ambiental, patrimonial, cultural, ecológica) pueden unirse sin 
renunciar a la competitividad y a la funcionalidad productiva de la agricultura (Silva, 
2008).

conforMación de la estructura del Parc agrari 

El PABLL, aparece como figura de preservación del espacio agrario de la co-
marca del Baix Llobregat a mediados de los años noventa. Fue una respuesta a una 
reivindicación del sector agrícola viva desde finales de los años setenta, que consiguió 
consolidarse gracias a la voluntad y el apoyo político. Sus estrategias cubrían los dos 
pilares básicos para la preservación de un agrosistema: la protección del suelo agríco-
la y la dinamización de la actividad agraria. Además, incluía un sistema de gobernan-
za territorial que lo proveía de un interlocutor institucional.

Gobernanza territorial

La figura del PABLL se fundamenta, en primera instancia, en una gobernanza de 
su espacio agrario derivada del principio de subsidiariedad2. Para la consolidación de 
la gobernanza fue necesaria la creación de un ente gestor con características local-ad-
ministrativas, el Consorcio, que representara a todos los agentes implicados y que, por 
su naturaleza institucional, tuviera capacidad de interlocución entre las necesidades 
del sector agrario y las soluciones políticas. El Consorcio del PABLL está formado 
por la Unió de Pagesos de Catalunya3 (UP), los 14 ayuntamientos, el Consejo Comar-
cal del Baix Llobregat (CCBLL), la Diputación de Barcelona y, sólo desde 2004, la 

2 Dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, económica o política) más próxima al objeto del 
problema.

3 Sindicato agrario catalán independiente y progresista, con delegación en el Baix Llobregat.
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Generalitat de Cataluña. Cada uno de los agentes adquiere un papel clave en diferentes 
momentos de la historia de la configuración de este ente.

La capacidad de respuesta del sector agrícola en defensa de los valores asu-
midos como identitarios de un espacio agrario tradicional, aparece como génesis de 
este proyecto. La UP, fue fundada en 1974 con el objetivo primordial de solventar los 
problemas endógenos de la actividad agraria. Sin embargo, tras la aprobación del Plan 
General Metropolitano de Barcelona (PGM) de 19764, que concedía una importante 
superficie de suelo agrícola para uso industrial, se convierte en un grupo de presión 
social organizado que reivindica garantías para el mantenimiento de la agricultura, 
bajo el lema Salvem el Pla!. Las constantes reivindicaciones sobre la necesidad de 
protección y gestión de este espacio agrario, su inseguridad, los usos periurbanos en 
él instalados y su amplia difusión mediante jornadas e informes divulgativos durante 
los años ochenta, lo convirtieron en un grupo de presión relevante en la década de los 
noventa.

El CCBLL fue fundado en 1988 tras la derogación del Decreto-ley de creación 
de la Entidad Metropolitana de Barcelona5. Durante la década de los noventa, su Pa-
tronato de Promoción Agrícola tuvo un importante papel en la puesta en valor de los 
espacios agrarios comarcales, realizando una primera propuesta de ordenación terri-
torial y de gestión para el futuro de la agricultura en el delta y el valle del Llobregat. 

La Diputación de Barcelona, con su cambio de perspectiva en los años noventa 
y superando el proteccionismo con el que había gestionado la primera era de parques, 
asumió una filosofía derivada de la ecología del paisaje y de la teoría de sistemas, y 
asumió la incorporación de los espacios agrícolas y las masas forestales a su nueva 
red de espacios libres. En 1996, animó a los otros dos agentes a la presentación del 
proyecto de Parc Agrari del Baix Llobregat6 al programa LIFE de la Unión Europea. 
El proyecto fue aceptado a finales de ese año y la UE asumió parte de su financiación, 
con el compromiso de su puesta en marcha en un periodo de dos años7.

El Consorcio del Parc Agrari fue constituido en 1998 como órgano de represen-
tación e interlocución con la finalidad de consolidar sus estrategias en los instrumen-
tos pertinentes y eficaces.

Por tanto, para la consecución de una gobernanza territorial resulta vital la cre-
ación de un ente con capacidad de interlocución en el PABLL.

En primer lugar, se considera de especial relevancia para el PABLL la creación 
de un ente que representa los intereses de todos los agentes, que los eleva a categoría 
institucional y que les da capacidad de interlocución con otros entes políticos. En se-

4 El PGM calificaba junto a las 2.900 ha de suelo rústico de valor agrícola protegido otros tantos de usos industriales.

5 Ley 7/1987, de 4 de abril. 

6 Elaboración de propuestas técnicas y normativas, y realización de actuaciones piloto para la conservación, mejora y 
promoción económica de la zona agrícola periurbana de la AMB.

7 El presupuesto era de 150 millones de pesetas de los que el LIFE subvencionó 56 millones.
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gundo lugar, se considera de especial relevancia el salto de una gestión provincial con 
participación de un comité consultativo local, a la incorporación de los agentes locales 
en la gestión de este espacio mediante el Consorcio, posibilitando así un foro de diálo-
go para la toma de decisiones. Por último, se considera de especial relevancia tanto la 
incorporación de diversos niveles administrativos a este foro de comunicación, debido 
la superposición de competencias gestionadas por diferentes niveles institucionales, 
como la incorporación de todos los ayuntamientos con competencias urbanísticas so-
bre este espacio de dimensión supramunicipal.

Preservación de los espacios agrarios periurbanos

Protección de la base territorial

Ante el vacío existente en el marco legal en cuanto a la protección de los espa-
cios agrarios en España (Paül, 2008), y ante la inexistencia en los años noventa de 
un Plan Territorial que los reconociera y delimitara, se hace necesario profundizar 
en cómo este ámbito clasificado como suelo rústico de valor agrícola protegido en el 
PGM, consigue blindar su protección mediante un instrumento de planificación tradi-
cional como es el Plan Especial de Protección y Mejora (PEPM).

En 1972, con la creación del Servicio de Parques de la Diputación de Barcelona, 
se promovió una política de uso pionero de la figura de Plan Especial de Protección  
del Medio Físico y Paisaje, para la protección de los espacios naturales catalogados 
por el Plan Provincial de 1959. Esta política dio lugar a una primera era de parques 
gestionados por la Diputación de Barcelona que, basados en una conservación ‘pro-
teccionista’ de los espacios naturales, entendía cada ámbito como una isla natural 
formada por un núcleo central y por una zona tampón, que lo protegía de las presiones 
externas (Domènech, 2003).

A principios de los años noventa, se produce un cambio de óptica en la estrate-
gia de planificación de los espacios naturales, que incluye una filosofía más sistémica 
y globalizadora dentro de la ordenación territorial. Nuevas disciplinas vinculadas a la 
conservación8, la Cumbre de Río para la conservación de la Biodiversidad de 1992 y las 
redes ecológicas de la Carta de Aalborg de 1994, proporcionan un nuevo valor estra-
tégico a los espacios libres metropolitanos (Martí, 1994). A pesar de la inexistencia del 
marco legal, la administración ambiental de Cataluña decidió incluir algunos espacios 
agrarios dentro del perímetro de espacios naturales protegidos en la delimitación del 
Plan de Espacios de Interés Natural9 de 1992. Dos años más tarde, la Diputación de 
Barcelona formula una propuesta para la gestión de un conjunto de espacios libres10 de 
la región metropolitana de Barcelona, denominada  Anella verde, que entiende los espa-

8 Ecología del paisaje, biogeografía y biología de la conservación.

9 En la delimitación de 1992 del Pla d’Espais de Interés Natural (PEIN) los espacios agrarios incluidos eran escasos, en 
la actualidad incorpora muchos más.

10 El concepto de espacios libres incluye: espacios naturales, agrarios y forestales. 
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cios agrícolas y las masas forestales como ámbitos interesantes para conformar una Red 
de Parques. Esta nueva generación de parques protege los espacios catalogados y aún 
no protegidos del Plan Provincial de 1959, utilizando principalmente la figura de Plan 
Especial de Protección y Mejora. El del PABLL fue aprobado en 2004.

Por tanto, para la preservación del espacio agrario resulta imprescindible una 
protección conservadora del suelo. La relevancia en la protección de la base territori-
al, es el uso de un método conservador de protección de los espacios naturales en el 
‘blindaje’ del suelo agrario, que lo mantiene y lo fija como suelo no urbanizable, evi-
tando su incorporación a los sistemas generales, salvaguardando la propiedad privada 
del suelo y manteniendo una gestión tradicional de la actividad agraria. Este ‘protecci-
onismo’ parece resultar clave en el actual funcionamiento del parque que fundamenta 
sus relaciones con el sistema urbano inmediato a través de las redes productivas y el 
bloqueo de la base territorial. En esa perspectiva sistémica, la protección conservacio-
nista cobra más relevancia cuando se entiende el ámbito desde otras dimensiones y se 
le asigna un valor como beneficio social y ambiental.

Dinamización de la actividad agraria

El PABLL, situado en un ámbito con una larga tradición agrícola, consigue la 
dinamización de la actividad agraria mediante un instrumento estratégico sectorial: el 
Plan de Gestión y Desarrollo (PGD).

El caso del PABLL difiere del resto de parques formulados en los noventa en 
cuanto al enfoque de su gestión. Su propia naturaleza agronómica había instituido 
desde principios del siglo XIX una cultura agrícola propia y tradicional en el valle 
y delta del Baix Llobregat, mantenida viva mediante el trabajo de los agricultores, 
que convertía la dimensión económica en un seguro de continuidad de estos espacios 
agrarios periurbanos.

La tendencia general de los setenta, propiciada por la mejora de la accesibili-
dad a través del transporte privado, potenció, sin embargo, los espacios libres como 
lugares de ocio y esparcimiento, supeditándolos a la lógica urbana. En algunos casos 
se recurrió a la puesta en valor de los recursos patrimoniales a través de proyectos de 
promoción económica, amparados en la construcción de una imagen específica que 
sirviera de referente turístico11.

Los pasos previos más importantes en búsqueda de la potenciación agraria fu-
eron dos: En 1980 la UP elabora Reflexiones y propuestas para una política de orde-
nación y protección de la agricultura en el Baix Llobregat, donde por primera vez se 
realizan unas propuestas para su gestión y protección. En cierta manera, puede ser 
considerado un avance de lo que años más tarde sería el PABLL. Quince años más 
tarde, el Consejo Comarcal, incorpora al Plan Estratégico de la Comarca una línea 
estratégica específica cuyo objetivo era la potenciación de la diversidad productiva. 

11 Estos proyectos introducían nuevas economías de las cuales los espacios libres acababan siendo dependientes.
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El Consorcio, tras su creación, promueve un plan estratégico sectorial, para di-
namizar el sector productivo agrario con criterios de integralidad y globalidad. Es un 
plan de desarrollo, que se proyecta hacia el futuro y que establece unas amplias líneas 
de actuación que posteriormente se concretarán en objetivos y estrategias específicas.

Por tanto, para la preservación del espacio agrario resulta del todo necesaria la 
dinamización de la actividad económica productiva. El hecho de que los agentes que 
hoy forman el consorcio priorizaran la actividad productiva frente a otras actividades 
de dimensión social fue la clave para la salvaguarda de la actividad agraria y con 
ella de la continuidad de este espacio agrario periurbano. La relevancia de la gestión 
global de este espacio está basada en el reconocimiento de sus valores productivos 
y humanos, y en el afianzamiento que estos valores tienen en su relación productiva 
con la ciudad. La preservación del espacio agrario del PABLL es, en definitiva, una 
protección conservadora de sus valores y una actitud positiva y dinamizadora de acti-
vación de las funciones de ese ámbito agrario.

la figura del Parc agrari en el baix llobregat

El PABLL es una figura compleja y multidimensional que puede ser entendida 
desde diversas perspectivas y escalas.

Desde una perspectiva sistémica es una figura que, atenta a la totalidad del ciclo, 
liga los usos agrarios de la base territorial con el consumo alimentario final a través de 
programas multifuncionales y transversales que tratan simultáneamente las diversas 
escalas y buscan las sinergias entre los diferentes ámbitos. Esos programas se basan 
en el establecimiento de estrategias en el ámbito de la producción y la comercializa-
ción o a partir de la consideración de este espacio como un agrosistema.

Desde la perspectiva de la gobernanza, opera como estrategia social basada en una 
nueva cultura participativa conformada en la confluencia de intereses de todos los agentes 
implicados a través de la creación de un foro de comunicación y participación que actúa de 
interlocutor entre el sector agrario y los entes institucionales. Su fin es tomar las medidas 
proactivas necesarias que aseguren la continuidad del espacio agrario y sus recursos.

Desde la perspectiva de la preservación, es una figura híbrida de preservación 
que estabiliza un territorio agrícola y lo articula con la gestión. Aplica un método 
proteccionista de conservación a la base territorial, evitando su incorporación al pro-
ceso urbano, mediante el bloqueo de su suelo, y un método dinámico de activación 
y mejora de la actividad agraria, acercándolo a la ciudad o metrópolis próxima la 
revalorización de su identidad.

Desde la perspectiva multidimensional, su gestión trata de ajustar el desequi-
librio de los sistemas agrarios actuales en los que la baja importancia de su función 
económica en el marco económico global afecta la estabilidad del sistema local. Así 
la figura de Parc Agrari  impulsa prioritariamente la dimensión económica mediante 
la reactivación de la actividad agraria.
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Por tanto, la preservación de los valores del espacio agrario debe asumirse enfo-
cando su gestión, principalmente, en su dimensión económica, puesto que será la que 
ayude a reequilibrar el sistema y a asegurar la continuidad de las otras dos dimensio-
nes: ambiental y social. Esta dimensión tiene una función a escala local, en cuanto a 
la generación de rentas de los agricultores y otra a escala territorial, como productora 
de materias primas de la ciudad próxima. 

La dimensión ambiental en la gestión del PABLL resulta secundaria en cuanto a que, 
para conseguir un espacio agrario de calidad, es necesario el desarrollo de una actividad 
agraria sostenible. Esta dimensión tiene una función a escala local, en cuanto a la conser-
vación del equilibrio del agrosistema, y otra a escala territorial, en cuanto a la conserva-
ción del equilibrio de un territorio sistémico al que pertenecen otros espacios naturales, 
agrícolas y forestales. Un equilibrio basado en la biodiversidad, la continuidad ecológica y 
dentro del cual, el ámbito del PABLL, es un beneficio social y ambiental.

La dimensión social en la gestión del PABLL resulta también secundaria en cu-
anto a que el uso educativo o turístico debe enfocarse a buscar el compromiso social 
del consumo de las materias primas producidas en el PABLL. Además, es necesario 
destacar que es necesaria una restricción de usos recreativos y de ocio dentro del par-
que, que entorpezcan el desarrollo de la actividad agraria. Esta dimensión tiene una 
función a escala local, de interacción entre los distintos agentes locales en busca de 
unos intereses comunes, y otra a escala territorial, en cuanto a la consolidación de la 
existencia de espacio agrario en el imaginario de la población urbana próxima convir-
tiéndolos en consumidores de sus productos frescos y de temporada.

La predominancia de la gestión sobre la dimensión económica conlleva que 
las redes productivas en las que se basa el PABLL sean prácticamente virtuales y se 
apoyen en una estructura territorial activa equipada con infraestructuras, servicios y 
equipamientos agrarios básicos que posibiliten la práctica de la actividad agraria.

esPacio agrario sobre el que se aPlica la figura de Parc agrari

El Parc Agrari del Baix Llobregat es una figura que se emplea sobre el espacio 
agrario periurbano tradicional, autogestionado, con identidad propia y que conforma 
un agrosistema en la Comarca del Baix Llobregat.

Un espacio agrario en el que sus valores productivos pusieron en funcionami-
ento la actividad agraria y la transformación del territorio, convirtiéndola en modo de 
vida para la obtención de rentas y en seguro de sostenibilidad ambiental del territorio, 
primando su dimensión económica por encima de la social y la ambiental. El PABLL 
trata de contrarrestar la incompetitividad del sector primario frente a otros sectores 
productivos potenciando su entendimiento como beneficio social y ambiental.

Un espacio agrario y periurbano donde la problemática específica a la que se 
ve sometido por las presiones exógenas que la ciudad ejerce sobre él hace urgente 
la toma de medidas específicas, claras y concisas (CESE, 2004). El PABLL trata de 
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contrarrestar las presiones que la lógica urbana ejerce sobre él mediante el bloqueo del 
suelo urbano y la dinamización de su actividad agraria.

Un espacio agrario tradicional que conserva los cultivos característicos del lu-
gar, del clima, y que ha generado una cultura de la tierra y un patrimonio territorial. 
El PABLL potencia la continuidad de los cultivos tradicionales, difundiendo la cultura 
que lo envuelve y protegiendo su patrimonio territorial

Un espacio agrario con identidad propia, cuya naturaleza delimita sus límites, su 
cultura y su patrimonio. El PABLL potenciará esta identidad como imagen externa y 
como método de distinción de sus productos de calidad.

Un espacio agrario que conforma un agrosistema, una unidad territorial inde-
pendientes de las delimitaciones administrativas que es capaz de desarrollar su po-
tencial y realizar una gestión adecuada. El PABLL funciona como elemento de unión 
de los agentes locales, en defensa de los bienes comunes y como interlocutor ante los 
agentes institucionales capaces de proporcionales soluciones.

Por último, un espacio agrario autogestionado, ya que son los agricultores los 
que lo transforman y lo cuidan mientras producen. Estos agentes consiguen sus rentas 
convirtiendo un espacio natural en espacio agrario a través de su actividad. El PABLL 
promueve la educación social para la revalorización de este modo de vida tradicional 
y la mejora de la actividad agraria.

bibliografía

coMité econóMico y social euroPeo, 2004, Dictamen del Comité Económico y So-
cial Europeo sobre “La agricultura periurbana”, [en línea] <www.fedenatur.org/
docs/docs/149.pdf> [Consulta: 15-03-2010].

consorcio del Parc agrari del baix llobregat, Plan de Gestión y Desarrollo, Di-
putación de Barcelona, 2002.

consorcio del Parc agrari del baix llobregat, Plan Especial de Protección y Mejo-
ra del Parque Agrario del Bajo Llobregat, Diputación de Barcelona, 2004.  

doMènech, M., “La planificación y gestión de los espacios libres en la provincia de Barce-
lona”, en El territorio como sistema: Conceptos y Herramientas de Ordenación, co-
lección Territorio y Gobierno, visiones 3, p. 179-190, Diputación de Barcelona, 2003.

esteban, J., “L’ús dels espais protegits en el territorio metropolità de Barcelona”, Pa-
pers n. 20, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, p. 49-61, 
1994.  

Martí, M., “La creació i gestió d’un sistema de parcs metropolitans”, Papers n. 20, 
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, p. 63-70, 1994.

Montasell, J., El Parc Agrari del Baix Llobregat. La darrera esperança. Passat, pre-
sent i futur?, Barcelona, 2004. Documento inédito.



el Parc agrari del baix llobregat. breve análisis de la figura de Preservación de su esPacio agrario Periurbano

159 

Paül, v., “L’ordenació dels espais agraris a Catalunya. Una visió restrospectiva” a 
Callau i altres, La futura llei d´espais agraris de Catalunya. Jornades de refle-
xió, participació i debat, Fundació Agroterritori, Documenta Universitària, 
p. 39-84, 2009.

silva, r., “Hacia una valoración patrimonial de la agricultura”, Scripta Nova vol. XII 
(275), 15 de octubre de 2008, [en línea]: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-275.
htm> [Consulta: 12 12-09-2011].

unió de Pagesos de catalunya-baix llobregat, “Reflexions i propostes per a una 
política d’ordenació i protecció de l’agricultura al Baix Llobregat. El Maresme”, 
Copisteria La Juliana, Argentona, 1980.

vázquez, M. y verdaguer, c. (coords), “El espacio agrícola entre la ciudad y el cam-
po” [en línea]: <http://habitat.aq.upm.es/eacc/> [consulta: 12-09-2011].





el MaresMe i el ManteniMent de l’esPai agrícola discontinu litoral. la incidència del Pdusc

161 

EL MARESME I EL MANTENIMENT DE L’ESPAI AGRíCOLA 
DISCONTINU LITORAL. LA INCIDèNCIA DEL PDUSC 
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eixos físics d´un Passadís entre la Muntanya i el Mar. la Posició 
dels esPais agraris.

El Maresme és una de les comarques adscrites a la regió metropolitana de Barce-
lona. Com a tal, la influència de l’aglomeració urbana de la capital i de les seves res-
pectives corones es deixa sentir amb força des de tots els punts de vista: el poblament, 
les infraestructures, l’activitat econòmica, la superfície urbanitzada, etc. No obstant 
això, la disposició física d’aquest territori al llarg de més de 50 km de façana litoral i 
comprès entre el mar, per una banda, i els punts culminants de la serralada Litoral per 
l´altra, li confereixen unes particularitats diferents de la resta de la regió metropolita-
na. La transició entre els nivells culminants situats al Montnegre-Corredor-Serra de 
Marina i les terres baixes del litoral es fa, o bé mitjançant una sèrie de rieres de curt 
recorregut però amb un pendent acusat, o bé a través d’un seguit de turons que actuen 
com a contrafort de la serra principal i que, en alguns casos, cabussen directament a 
la Mediterrània, descrivint vertiginosos penya-segats.

L’alternança entre les rieres litorals del Maresme i els turons disposats perpendi-
cularment a la costa ha definit, sovint, valls o fondalades de dimensions modestes que 
esdevenen àmbits força planers al llarg de la façana marítima. De fet, aquesta alter-
nança entre els àmbits aturonats i els àmbits deprimits contribueix a explicar els trets 
més representatius de l’estructura tradicional de la comarca fins l´inici de la segona 
meitat del segle XX. Així mateix estimulà unes especialitzacions dels aprofitaments 
agrícoles i forestals que tenien un acusat vincle amb aquests condicionaments de ti-
pus físic. Mentre que l’horta s’ubicava a les zones més planeres i sobre els dipòsits 
al·luvials de les rieres, a un segon nivell es practicaven els conreus cerealistes del 
secà els quals, a les àrees de major pendent, solien ser substituïts per les vinyes i, més 
amunt encara, per conreus arboris, com els ametllers, les oliveres o els garrofers. Per 
damunt d’aquests, el protagonisme pertocava ja a les activitats forestals, on el carbo-
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neig o l’obtenció de suro i fusta imprimien la seva petjada intensa sobre els vessants i 
fins a assolir les carenes culminants. Els nuclis urbans, clarament delimitats, s’esgla-
onaven al llarg de la costa o bé en punts intermedis de l’interior, ja fossin localitzats 
al llarg de les valls o bé en emplaçaments lleugerament elevats. En definitiva, sense 
disposar de cap més eina de planejament que la que dictava la mateixa adaptació a 
l’entorn, aquest territori oferia un aspecte raonablement ordenat, on els espais oberts 
no edificats i escassament ocupats per infraestructures permetien uns eixos de conti-
nuïtat física i paisatgística molt amplis entre el litoral, la plana i l’interior muntanyós.

A l’actualitat, aquest estat de coses ha canviat ostensiblement. L’equilibri en els 
usos ha donat pas a la competència entre les diverses activitats. En aquesta, l’ocupa-
ció de l’espai construït cada cop és més elevada, ja sigui per finalitats residencials, 
industrials, de serveis, d’oci, infraestructurals, etc. El domini dels espais oberts i dels 
eixos vertebradors del paisatge s’esvaeix i cada cop resulta més difícil assegurar la 
continuïtat física de què es parlava més amunt, entre el litoral i la muntanya i entre el 
litoral mateix. Això ha conduït a una situació de risc real en què la façana marítima 
podria convertir-se, tota sencera, en un veritable continu urbà. A la plana, el manteni-
ment dels espais agrícoles vius suposa la millor garantia per evitar la materialització 
d’aquest continu i l’empobriment de la diversitat territorial de la comarca. Especia-
litzacions com la flor i la planta ornamentals o l’horta, altament modernitzats i amb 
elevats nivells d’inversió i de productivitat,  apleguen possibilitats clares d’actuar com 
a delimitadors de l’expansió urbana litoral. Segons Catalunya Caixa, el 2009, aquestes 
dues produccions significaven el 75,3% del PIB del sector primari maresmenc (Oliver, 
2010). A la comarca, els darrers anys, un objectiu com el de la “preservació de l’espai 
agrícola discontinu” es defensa des de diversos grups i entitats socials, no com a mer 
desig abstracte, sinó com una fita per ser recollida inequívocament per les eines del 
planejament territorial. 

El motiu bàsic de la preservació dels espais agraris (i en especial dels periurbans 
com els que sovintegen a la comarca) ha de ser, en primer lloc, la promoció del ma-
teix sector agrícola, que ha d’esdevenir econòmicament rendible com qualsevol altre 
sector econòmic. És per aquesta raó que cal garantir l’estabilitat territorial amb la fi-
nalitat d’estimular inversions que puguin assegurar l’activitat agrícola a llarg termini i 
la seva amortització i, per descomptat, que produeixin uns  guanys dignes i suficients. 
L’agricultura dels nostres entorns urbans ofereix un producte de proximitat que suposa 
un benefici per als consumidors, atès que és un producte fresc, del qual podem fer un 
seguiment relativament fàcil del procés de producció i un control de la qualitat. També 
cal tenir en compte que disposem d’un rebost al costat mateix de casa, la qual cosa és 
d’una importància estratègica de primer ordre, en previsió de qualsevol possible crisi. 
La immediatesa dels  més de 400.000 habitants del Maresme o dels més de 2 milions 
que resideixen només a la comarca veïna del Barcelonès representa un mercat de 
consumidors extraordinari. Aquesta circumstància hauria de ser, per si mateixa, una 
garantia més que suficient per a la viabilitat d’una agricultura periurbana, basada en 
l’horta, com la que es practica al Maresme. 
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el Pla director urbanístic del sisteMa costaner (Pdusc)

Justament, amb la pretensió d’aturar una dinàmica altament contraproduent, 
com la de la desaparició de les planes agrícoles litorals, l’any 2005 va ser aprovat, 
per part del Govern de la Generalitat, el conegut com a Pla Director del Litoral o Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner (d´ara endavant PDUSC). Aquest pla, se-
gons recull la literalitat dels seus objectius, vol identificar, protegir i posar en valor els 
espais costaners lliures d’ocupació, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament 
urbanístic harmònic de la costa catalana. Per això, els seus propòsits generals són de 
quatre tipus: 

a) Urbanístics: evitar la consolidació d’un continu edificat que podria arribar a 
cobrir la pràctica totalitat de la línia de la costa.

b) Patrimonials: preservar els espais costaners pels seus valors paisatgístics, cul-
turals i simbòlics.

c) Ambientals: possibilitar la preservació d’un medi particularment fràgil com 
és el costaner i la seva continuïtat amb el sistema d’espais oberts de l’interior.

d) Econòmics: gestionar l’espai com un recurs essencial per al desenvolupament 
econòmic, el turisme i la qualitat de vida. 

Si pensem en la caracterització geogràfica del Maresme, amb la qual hem iniciat 
aquest escrit, es pot concloure que les pretensions del PDUSC resultaven plenament 
escaients per a aquest.

El PDUSC concreta unes unitats territorials qualificades com a sòl no urbanit-
zable costaner, la regulació de les quals està per damunt del planejament municipal. 
Se situen preferentment dins de la franja de 500 m. més propera al mar, per bé que, en 
alguns indrets, se supera àmpliament aquest llindar fins a incloure alguns dels contra-
forts de la serralada Litoral. El sòl no urbanitzable costaner, a més d’evitar l’expansió 
edificatòria sobre uns sòls de clara vocació agrícola, pretén ordenar i prevenir la pro-
liferació d’activitats no agrícoles que fragmenten i, fins i tot, acaben substituint les 
explotacions professionalitzades. Normalment es tracta d’activitats no regularitzades, 
al marge de la disciplina urbanística, i que són percebudes com a molestes, insalubres, 
marginals o fins i tot perilloses, pel conjunt de la ciutadania. Aquí s’inclouen dipòsits 
de ferralla o de materials de construcció, petits tallers, tractament d’àrids, caravanes, 
barraques d’autoconstrucció per a usos ocasionals, petits horts no professionals amb 
espais per a la realització de barbacoes o d’altres activitats recreatives, etc. Hi ha un 
element que defineix aquesta corrua d’activitats irregulars i que és la utilització de 
tot tipus d’estris per als tancats que les delimiten: plàstics, mallats cinegètics, fustes, 
conglomerats, ferros, matalassos, etc. Qualsevol mitjà és prou vàlid sempre que la 
seva visibilitat i consistència sembli suficient per definir els límits on es desenvolupa 
aquella activitat.        

Al Maresme, les principals planes agrícoles litorals que actuen com a separado-
res entre les àrees urbanes “de mar” o “de baix” han estat incloses al PDUSC. No obs-
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tant això, és a la meitat nord de la comarca, entre Mataró i la Tordera, on es localitzen 
les àrees més representatives, les més extenses i les que gaudeixen d’un major nivell 
de protecció (categoria C1 dins del sòl no urbanitzable). Podríem esmentar les tres 
fonamentals: la plana de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix (entre Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres), el pla de Balasc (entre Pineda de Mar i Santa Susanna) i el pla de Grau 
o delta de la Tordera (entre Malgrat de Mar i Blanes).

Les Cinc Sènies

El cas de les Cinc Sènies és el més emblemàtic, no només per tractar-se de l’es-
pai costaner no urbanitzat més extens de tota la regió metropolitana des de Barcelona 
fins al riu Tordera, sinó per la dilatada història que ha generat el debat sobre la seva 
preservació i la viabilitat com a espai agrícola. Es tracta d’una superfície de 444 hectà-
rees, la qual limita al nord amb el Parc del Montnegre-Corredor, a l’est amb Sant An-
dreu de Llavaneres, a l’oest amb la riera de Sant Simó i al sud amb la línia costanera 
(carretera N-II). En el Pla General de Mataró del 1977-1992 l’espai agrari de les Cinc 
Sènies figurava com a espai urbanitzable programat, i fins a l’aprovació del PGOU 
de 1996 no es va classificar com a espai no urbanitzable, amb la necessitat d’elaborar 
un pla especial que potenciés l’activitat agrícola de la zona. Va ser aleshores quan 
l’Ajuntament de Mataró va encarregar la redacció d’un Pla Especial de Millora Rural 
i de Desenvolupament Agrícola de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, Mataró (Jornet et 
al., 2002), el qual va ser redactat per un equip pluridisciplinar format per enginyers, 
arquitectes, biòlegs i pagesos. No obstant això, aquest estudi, tot i haver-se finalitzat 
l’any 2002, no ha estat aprovat definitivament pel consistori municipal de Mataró. És 
un fet que durant aquests darrers anys ha despertat un cert debat social a l’entorn de 
la preservació d’aquesta zona. Per una banda, diferents associacions i plataformes en 
defensen la protecció i, per l’altra, un determinat col·lectiu de propietaris demanaven 
la requalificació dels seus terrenys com a urbanitzables (Sabater, Corbera et al., 2008).

Els objectius del pla espacial de l’àmbit agrícola de les Cinc Sènies són força 
ambiciosos i giren a l’entorn de sis propostes d’actuació: a) definir els instruments i 
determinacions urbanístiques per reafirmar la funció territorial d’aquest espai avalat 
per la seva naturalesa com a espai agrícola, mediambiental i d’interès cultural; b) ga-
rantir l’estabilitat agrícola i la seva continuïtat; c) promoure la implantació d’aquells 
elements i infraestructures essencials per al desenvolupament de les explotacions agrí-
coles; d) ordenar la xarxa viària rural; e) regular la xarxa hidrològica del sector; f) 
establir criteris encaminats a potenciar espais lliures no conreats d’interès natural.

Aquest pla també fa una diagnosi ambiental i proposa la regulació de zones 
complementàries a l’activitat agrícola. Dins d’aquestes zones es considera la preser-
vació dels espais forestals i els prats secs o illes refugi. Aquests elements paisatgístics 
són terrenys que no estan conreats i que actuen com a refugi de diverses espècies de 
flora i fauna que afavoreixen la biodiversitat, i que també poden ser centres útils per 
a la lluita integrada contra plagues (Sabater, Corbera et al., 2008). Tot i les disposici-
ons que es derivaven del pla especial (no aprovat) i del mateix PDUSC, el cert és que 
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les Cinc Sènies, actualment, continua aplegant força elements disconformes amb els 
objectius del pla aliens als usos agrícoles. Alguns d’aquests són agressius i totalment 
incompatibles amb l´esmentada plana, com ara els magatzems a cel obert de materi-
als de construcció, àrees no regulades d’aparcament de vehicles i camions o petites 
activitats industrials no declarades d’economia submergida. Malgrat aquests aspectes 
negatius, el cert és que les Cinc Sènies continua oferint una mostra privilegiada del 
paisatge d’horta litoral del Maresme, tal com es constata amb les panoràmiques que 
proporciona el turó d’Onofre Arnau.  

L´espai agrícola de Pineda de Mar-Santa Susanna

Al sector comprès entre Pineda de Mar i Santa Susanna, el PDUSC, sota la deno-
minació “Pla de Llobet” incorporà un espai de 430 ha. força més heterogeni que el de 
les Cinc Sènies i que restà conformat per tres sectors que aporten valors complementaris 
que enriqueixen tot el conjunt. En primer lloc, el Pla de Balasc (Santa Susanna), és a dir, 
l’extensió d’horta més gran que s’ha mantingut intacta entre les Cinc Sènies i el Pla de 
Grau. En segon lloc, el turó de la Guàrdia, un dels contraforts forestals del Montnegre 
que, disposat perpendicularment a la costa, actua com a nexe entre la plana agrícola i 
els relleus del parc natural. De fet, en aquest punt, hi ha un veïnatge directe amb l’àrea 
inclosa dins del pla especial del Montnegre. És just en aquest lloc on el perímetre del 
pla especial del parc s’apropa més a la costa (tan sols a 3 kms.). Finalment, hi ha la vall 
de la riera de Pineda, vertebrada pel curs del mateix nom i que compta amb uns nivells 

Imatge 1. Plana agrícola de les Cinc Sènies des de dalt del turó d’Onofre Arnau. Al fons, Mataró.
Autor: David Pavón 
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d’urbanització molt baixos al llarg de tota la comarca. Entre les conques fluvials de les 
rieres del Maresme, la de Pineda, amb els seus 16,89 km2, és la tercera més extensa de 
totes. El seu curs d’11 km, que neix molt a prop d’Hortsavinyà, esdevé un connector 
ecològic local entre el litoral i el Montnegre i té un grau d´urbanització baix. Dins dels 
límits d’aquesta segona unitat territorial del PDUSC, hi ha elements patrimonials prou 
singulars, com l’aqüeducte romà de Can Cua, diversos masos documentats ja en època 
medieval i el castell de Montpalau, excel·lent mirador de l’indret tant per la banda de 
mar, com de muntanya. Malgrat aquests punts forts, el barraquisme creixent i les activi-
tats periurbanes irregulars que envaeixen part de l’espai protegit de la vall de la riera de 
Pineda es perfilen com la seva principal amenaça. És precisament la preservació íntegra 
de la vall al marge de la urbanització el que propicià la recollida de 3.000 signatures, 
l’any 2002, com a fruit d’una campanya de sensibilització ciutadana i de la promoció 
dels seus valors patrimonials i productius.  

Tant l’exemple de les Cinc Sènies com el del Pla de Llobet es perfilen com a 
dues mostres d’espais inclosos dins del PDUSC on el manteniment de l’activitat agrí-

cola d’horta amb explotacions professionalitzades encara és ben vigent. Però també 
són uns bons exponents del paper que exerceixen aquestes àrees com a connectors 
biològics i paisatgístics entre espais oberts de característiques molt diverses i que atre-
soren valors del patrimoni natural i històric reconeguts a escala local i comarcal. Tant 
en el cas de les Cinc Sènies com al Pla de Llobet, les àrees agrícoles fan de frontissa 

Imatge 2. Plana agrícola entre Pineda de Mar i Santa Susanna. S’aprecia la posició frontissa 
que ocupa entre el litoral, per una banda, i la muntanya inclosa ja dins els límits del Parc del 
Montnegre-Corredor, per l’altra. Font: Agència Catalana de l’Aigua
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entre els contraforts forestals inclosos ja dins del Parc Natural del Montnegre, per una 
banda, i la façana litoral, per altra.   

El delta de la Tordera

El delta de la Tordera constitueix l’extrem oriental del Maresme i defineix un 
grau amb un pla d’uns 3,5 km2 en el qual el relleu hi és absent. La seva extrema 
horitzontalitat el fa únic a tota la comarca. Aquesta manca de relleu, les riques apor-
tacions al·luvials del riu i la presència d’aigua a escassa fondària han esperonat la 
producció d´horta que s´estén de forma gairebé ininterrompuda entre la via del tren, 
que en aquest punt es retira de la costa, i el mateix riu.  Tan sols les fàbriques i els 
càmpings situats al front litoral separen la seva profusió de les platges malgraten-
ques. El PDUSC va fixar una unitat amb màxima categoria de protecció de 392 ha 
inclosa molt majoritàriament dins del terme de Malgrat, per bé que una part signi-
ficativa també al de Blanes. Queda perfectament delimitada entre els nuclis urbans 
de les dues localitats, la línia del ferrocarril i la costa. Com reconeix l’historiador 
Jordi Pomés: “Sense el factor històric, aquest pla podria ser avui moltes altres co-
ses diferents del que és en realitat: un paisatge extens amb un conjunt d’hortes ben 
alineades i explotades. [...] Sense les tradicions agrícola, sindical i cooperativa rural 
malgratenca, la seva pagesia difícilment hauria pogut superar les fortíssimes crisis 
agràries que, sobretot en l’últim mig segle, han sacsejat l’agricultura dels països 
occidentals”. La moderna nau de la cooperativa El Progrés-Garbí ubicada a l’entrada 
del Pla és una bona expressió d’aquest conjunt d’hortes ben alineades i explotades 
que sustenten un sector econòmic que encara ocupa una posició destacada i que vol 
continuar essent-hi present. 

la gestió del Pdusc, assignatura Pendent?

Han passat sis anys des de l’aprovació del PDUSC. Gràcies a aquest, les àrees 
agrícoles litorals disposen d’un mitjà teòricament més sòlid per a la seva protecció i 
viabilitat. Ara bé, no totes les problemàtiques o riscos que tenallaven aquestes raco-
nades han estat definitivament superats. La classificació de les zones descrites com a 
sòl no urbanitzable costaner, la regulació del qual està per damunt de les prerrogatives 
locals, suposa un aspecte tan valuós com positiu. No obstant això, cal implementar 
unes mesures de gestió efectives que evitin la degradació progressiva que pertorba 
alguns àmbits i que valoritzin els atributs econòmics, socials, culturals i naturals de 
les produccions agràries i de la pagesia vinculada. El compliment més eficaç i decidit 
de la normativa urbanística del PDUSC, des de la seva aprovació, hauria d’haver con-
tribuït a frenar l’expansió i la consolidació d’unes activitats no agrícoles i irregulars 
que amenacen les explotacions pageses professionalitzades i fins i tot arriben a fer-los 
la competència. És cert que l’evolució que han tingut els espais agraris del Maresme 
va més enllà de les responsabilitats estrictes del PDUSC. Els seus factors són massa 
complexos i diversos com per atribuir-los, tan sols, a una figura urbanística. No obs-
tant això, en un territori com el que centra aquest escrit, on la competència pel sòl 
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i les expectatives que hi convergeixen és més elevada que a d’altres àrees del país, 
no ens podem permetre que un pla que va ser concebut, entre d’altres, justament per 
dotar d’una major estabilitat física  l’agricultura fracassi, simplement, per deixadesa 
i per una manca de convicció en la seva aplicació. De ben segur que l’estabilitat del 
sòl agrícola al Maresme no serà condició suficient per a la permanència de l’activitat 
però sí que resultarà decisiva per tal que la ciutadania pugui continuar gaudint, durant 
molts anys, d’uns espais cabdals en la distinció de la comarca com a territori amb 
personalitat.   
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PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES 
COMARQUES GIRONINES

 
Montserrat lligadas sorribas 

Dinamitzadora sindical. Unió de Pagesos de Catalunya

El mes d’octubre del 2010, l´aleshores Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques va aprovar definitivament el Pla Territorial de les Comarques Giro-
nines. L’aprovació d’aquest pla va significar la culminació de tot el procés de plani-
ficació territorial, que es va iniciar a Catalunya l’any 1995 amb l’aprovació del Pla 
Territorial General de Catalunya.

El Pla territorial parcial de les comarques gironines (d´ara endavant PTCG) ha 
tingut un procés dilatat en el temps en la seva redacció. S’ha portat a terme per fases. 
Aquestes fases s’han fet a partir de la redacció de Plans Directors Territorials. S’ha 
dividit el territori de les comarques gironines en tres grans blocs. En primer lloc, el 
PDT de l’Empordà, que engloba les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. En segon 
lloc, el PDT de la Garrotxa. Per acabar, la resta de comarques de l’àmbit.

La llei preveu que es pugui desenvolupar l’ordenació d’una part del territori en 
àmbits on es consideri més urgent. Aquests han estat el casos, de l’Empordà i de la 
Garrotxa, que van ésser aprovats l’octubre i el setembre de l’any 2006, respectivament. 

Tant els plans directors com els plans territorials parcials mantenen una estruc-
tura comuna. Divideixen els àmbits d’estudis en tres sistemes: el d’assentaments ur-
bans, el d’infraestructures i el d’espais lliures.

És en aquest darrer sistema d’espais lliures on es determinen els sòls agraris, 
i aquells que cal preservar del procés d’incorporació al sòl urbà. D’aquesta manera 
s’estructura el sòl en tres categories. Els sòls de protecció especial, els sòls de protec-
ció territorial i els sòls de protecció preventiva.

Si analitzem el procés d’elaboració dels plans territorials, des que van sortir els 
primers avantprojectes, el 2005, fins a l’últim que es va aprovar el 2010, i mirem les 
raons per les quals els sòls estan sota un grau de protecció o un altre, veiem la deriva 
que han patit els criteris en l’evolució de la planificació territorial. El departament 
va fer públic al seu dia un document de criteris, que havien de regir la redacció dels 
plans territorials. Els criteris referents als espais lliures diuen que cal configurar un 
sistema que quedi fora del procés urbanitzador. Al mateix temps estableix: “El sistema 
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d’espais lliures s’ha de planificar proactivament, se li ha d’assignar valor: no pot ser 
considerat com a residual al procés d’urbanització si no com la base del planejament; 
tampoc pot ser considerat com quelcom homogeni perquè no tot té el mateix valor ni 
compleix les mateixes funcions territorials.

Per garantir les funcions ecològiques, productives i àdhuc paisatgístiques o de 
lleure, cal que el sistema d’espais lliures constitueixi una xarxa contínua que garantei-
xi les connectivitats necessàries. Una xarxa formada per unitats de la màxima dimen-
sió i amb la mínima fragmentació possible”.

Sobre la base d´aquest criteri, que no ha canviat al llarg dels anys d’elaboració i 
redacció dels plans, s’han determinat quins són els sòls agraris i quin grau de protec-
ció mereixen. Tot i així, de facto sí que hi ha hagut un canvi substancial i important.

El primer avantprojecte que va veure la llum va ser el del PDT de l’Empordà. 
En aquest pla, la determinació dels sòls d’alt valor agrícola va tenir com a base un 
estudi encarregat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’any 2003. 
El treball, titulat “Estudi d’Identificació del sòl d’alt valor agrícola pel planejament 
territorial de l’Alt Empordà”, tenia com a objectiu determinar la superfície agrícola 
que podria gaudir d’aquesta categorització en el marc de la planificació del territori, 
que el departament ja havia engegat. 

Així doncs, aquest treball caracteritza els sòls d’alt valor agrícola de l’Empordà 
sobre la base d´uns criteris que poden considerar-se objectius, tot i que la manca de 
dades plenament fiables i de tipologia més àmplia fa que l’objectivitat no sigui tota la 
que voldrien tal com reconeixen els mateixos autors del treball.

Per determinar quins són els sòls de valor agrícola s’empren uns criteris de se-
lecció que es categoritzen sobre la base d´uns valors, tal com es mostra a la taula 
següent: 

La definició dels valors funcionals del sòl agrícola és: 

Productiu: relacionat directament amb la productivitat agrícola del sòl, ja sigui 
pel rendiment, per l’alta rotació de cultius o per zones agrícoles amb denominació 

 Criteris de selecció  Valor

     Productiu Ecològic Cultural

Zones agrícoles de regadiu x  x

Zones agrícoles de secà d’altra producció agrària x    

Zones agrícoles amb denominació d’origen,  
indicacions geogràfiques protegides (IGP) i  
produccions ecològiques x x x

Zones agrícoles amb valor per la seva extensió,  
situació, funcionalitat ecològica i/o valor cultural   x x

Taula 1. Font: “Estudi d’Identificació del sòl d’alt valor agrícola pel planejament territorial de l’Alt 
Empordà”
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d’origen o IGP.

Ecològic: relacionat amb aspectes ecològics i paisatgístics, i especialment amb 
produccions ecològiques. Els valors de funcionalitat ecològica poden procedir bàsica-
ment de tres motius: funció de connectivitat ecològica, interès paisatgístic, i funció de 
tampó d’àrees urbanes i/o industrials.

Cultural: relacionat amb aspectes socioculturals de les àrees agrícoles, que fins 
i tot poden incloure elements històrics (construccions religioses, construccions tra-
dicionals agrícoles i/o ramaderes...) i/o construccions relacionades amb l’agricultura 
(caves...).

D’aquestes categories, se n’exclouen els sòls que són dins de la xarxa de PEINS, 
el sòl urbà i urbanitzable i el sòl, que tot i considerar-se sòl lliure, es considera inade-
quat per diverses raons.

Sobre la base, doncs, d´aquests criteris, el treball selecciona una sèrie d’espais 
com a sòls d’alt valor agrícola de l’Empordà.

Finalment, el trasllat d’aquests espais al PDT de l’Empordà, en l’avantprojecte 
del 2005, és amb tres categories d’alt valor del sòl. Les anomenen de primer valor, de 
segon valor i de tercer valor, segons compleixin un, dos o tres del criteris del valor del 
sòl que s’han establert. Així doncs, de les 51.102,22 ha que els treballs previs selec-
cionen com a zones d’alt valor agrícola, el Pla Director Territorial de l’Empordà en 
protegeix com a Sòl d’Alt Valor Agrícola 22.522 ha.

El pla inclou com a sòl de Protecció Especial “aquells terrenys els valors dels 
quals aconsellen el seu manteniment indefinit com a no urbanitzables”. La mateixa 
proposta diu que s’incorpora en aquesta protecció “la major part de sòls seleccionats 
com a sòls d’alt valor agrícola, segons els criteris esmentats, completats amb criteris 
de localització”. 

Entenem doncs, que són els criteris de localització els que fan que, de l’estudi 
objectiu de selecció de sòl d’alt valor agrícola, on hi havia més de 51.000 ha selec-
cionades, es passi a l’avantprojecte a 22.500 ha. I d’aquesta manera quedin zones 
agrícolament homogènies, classificades de manera diferent, tan diferent que van de la 
protecció especial a la protecció preventiva, sense que s’especifiqui quin és el motiu 
de la diferenciació.

En definitiva, la teòrica classificació objectiva del sòl es deixa de banda en la 
realitat dels mapes.

Aquest exercici que s’acaba de fer aquí en el PDT de l’Empordà es podria 
fer exactament igual en el de la Garrotxa. Però tot i la desprotecció efectiva en 
els plans directors territorials de sòls classificats com a valor agrari, res no es pot 
comparar amb el fenomen que es duu a terme quan es fa l’exercici de completar 
la planificació.

L’àmbit de les comarques gironines, tot complet, s’aprovà definitivament el ju-
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liol del 2010. A més de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i de la Garrotxa, 
entren a formar part d’aquesta planificació les comarques de la Selva, el Gironès, el 
Pla de l’Estany i el Ripollès. Des del 2005, que apareix el primer avantprojecte de Pla 
director, fins a l’aprovació definitiva el 2010 de tot l‘àmbit funcional de les comarques 
de Girona, esdevé un canvi substancial i important en el Sistema d’Espais Oberts. Tot 
i que els redactors del pla introdueixen el canvi de criteri amb total normalitat i sense 
cap trencament ni cap renúncia, la realitat és que els sòls que en els plans directors 
havien estat incorporats al sistema de sòl de protecció especial, finalment queden com 
a sòls de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic.

On rau la diferència en aquest canvi en el grau de protecció?

Hem definit més amunt què es considerava protecció especial en els PDT. Mi-
rem ara què es considera protecció territorial. Aquest sistema de sòls està definit en 
els PDT com aquell que inclou terrenys que no són adequats per al desenvolupament 
urbà per motius de riscos (geològic, inundabilitat...), qualitat paisatgística, reserves 
estratègiques per a la localització, la connectivitat i les condicions de l’àrea.

Pel que fa al PTP comarques gironines, la protecció especial “comprèn aquells 
sòls que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el 
territori, el Pla considera que és més adequat per integrar una xarxa permanent i con-
tínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais 
oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions”. (Article 2.6 de les nor-
mes d’ordenació del PTCG).

La definició de sòls de protecció territorial és : “Comprèn aquell sòl que el Pla 
no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, 
però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restric-
tiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient 
sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic 
(...)”. El sòl de protecció territorial “d’interès agrari i/o paisatgístic assenyala àrees 
d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són terrenys 
que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també en ter-
renys que per estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període 
de vigència del pla com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del ter-
ritori”. (Article 2.8 de les normes d’ordenació del PTCG).

Així doncs, els sòls agraris deixen de ser sòls de valor i passen a ser sòls d’inte-
rès agrari, i la protecció deixa de ser especial i passa a ser territorial. 

Aquest canvi té dos nivells d’incidència diferents: en primer lloc, en els plans 
directors aprovats i vigents, que amb l’aprovació del pla d’ordenació de tot l’àmbit 
queden integrats i, per tant, desapareixen com a tals. Aquí, els mateixos espais, els 
mateixos sòls que tenien uns determinats valors, baixen un grau el seu nivell de pro-
tecció. En les comarques on la primera planificació que existeix és la del Pla Territo-
rial Parcial de les comarques Gironines, els sòls agraris no són en cap moment sòls de 
valor agrari, són ja d’entrada sòls d’interès agrari.
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Què significa això a la pràctica? Significa una desprotecció del sòl agrari. En 
el sòl de protecció territorial s’hi podran desenvolupar aquells projectes que es con-
siderin estratègics per a la zona i, per tant, es podrà passar de no urbanitzable a ur-
banitzable quan convingui, cosa molt més complicada si els sòls agraris s’haguessin 
mantingut de protecció especial.

Per tant, d’uns sòls determinats d’alt valor agrari amb uns criteris més o menys 
objectius, es passa a uns sòls que tenen interès com a peces de l’ordenació territorial, 
i que, a la vegada, el manteniment de l’activitat agrària en aquests pot ser interessant. 
Recordem, com ja hem apuntat més amunt, que no tots els sòls que els estudis de 
base van determinar com a d’alt valor van ser recollits com a tals en els PDT. Alguns 
d’aquests sòls són de protecció preventiva, és a dir, simple sòl no urbanitzable.

Quina és la conclusió de tot això? Potser des del sector agrari, o des de posicions aca-
dèmiques agraristes, es tenia l’esperança que l’ordenació territorial fons l’instrument tan 
desitjat per garantir una continuïtat en els espais agraris, no només de Girona, sinó també 
de tot Catalunya. Ara bé, des de la planificació territorial s’ha adoptat un criteri antagònic 
(no sense una deriva prèvia). S’ha considerat que els sòls agraris són peces clau per al 
manteniment d´uns valors territorials, una compacitat en la urbanització, per tal de frenar 
l’expansió urbana desaforada dels darrers anys. Tenim, doncs, un problema d’utilització 
dels instruments. Instruments territorials amb implicació sectorial versus instruments sec-
torials amb implicació territorial. I mentre decidim, el sòl agrari continua a l’expectativa.
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EL PLANEJAMENT A LA DEMARCACIó DE GIRONA 
I LA (DES)PROTECCIó DELS SÒLS AGRARIS 
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Pagesa. Fundació Agroterritori

el sisteMa agrari de les coMarques gironines

Les terres de conreu de la demarcació de Girona només representen el 17,4% del 
territori. És a dir, hi ha escassament 102.000 hectàrees de conreu segons les darreres 
dades del DAR1. La meitat d’aquestes terres estan en arrendament (el 60,3% en règim 
de tinença de la terra no directa). Per això i per l’orografia, predominen les explotaci-
ons agràries de dimensió mitjana més reduïda i amb una notable parcel·lació (amb la 
conseqüent pèrdua de rendibilitat i eficiència).  

La producció agrària de la demarcació es basa essencialment en la ramaderia 
(porcs i bovins), sistemes agraris que competeixen pel territori amb l’objectiu de com-
plir la normativa sectorial, fet que sovint genera conflictes i provoca competències 
amb els altres usos. Aquest model ramader clarament intensiu depèn, a més a més, de 
la demanda d’una agroindústria forta, diversificada i ben estructurada al mateix terri-
tori que forma part del clúster carni del nord-est de Catalunya. Aquesta especialització 
agrària, però, no desdibuixa l’empenta i el pes d’altres subsectors agraris com ara la 
llet, la fruita fresca, els cereals o la populicultura, que centralitzen bona part la recer-
ca2 i la inversió de la demarcació i que, des de fa temps, gaudeixen d’un ressò signifi-
catiu: la IGP Poma de Girona o Llet Nostra en són potser els exemples més coneguts.  

Tot plegat deixa constància de fins a quin punt en aquest context l’ocupació 
agrària és notablement superior a la mitjana catalana i de que les estadístiques només 

1 Font: Distribució general de la superfície de Catalunya, 2009, DAR. En aquest sentit, val a dir que l’avanç de dades 
del cens agrari 2009 assenyala que les terres llaurades a la demarcació són un total de 99.803 ha i que el PTP de les 
Comarques Gironines especifica, a partir de la cartografia d’hàbitats 2005 elaborat pel DMAH, que en són 150.834 ha.

2 Monells, al Baix Empordà, acull els centres d’I+R de l’IRTA i la Diputació de Girona que, amb l’Escola de Capacitació 
Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Universi-
tat de Girona formen el Campus Agroalimentari de Girona.
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comptabilitzen, en part, el nombrós teixit agrosocial que es dedica de manera directa 
i sobretot, indirecta, al conjunt d’activitats agràries i al complex agroalimentari de la 
demarcació. 

El resultat és que el territori agrari de les comarques gironines és heterogeni i 
dinàmic. I al mateix temps, i atesa la seva baixa rendibilitat, és extremadament flexible 
i adaptable a les transformacions que li vénen de fora i que sovint l’allunyen de les 
estructures i els processos econòmics dominants i el deslliguen del mercat i del sòl. 

alguns instruMents de PlaneJaMent territorial i urbanístic

L’intens procés urbanitzador que durant les darreres dècades s’ha desenvolupat 
sobretot en els millors sòls agrícoles, fa temps que posa en perill tant la reserva pro-
ductiva d’aliments com la biodiversitat i la protecció dels espais i del medi. En aquest 
sentit, si bé el planejament de caràcter supramunicipal –que hauria d’haver estat una 
eina clau per endreçar i cohesionar el territori– ha donat primacia a l’establiment de 
criteris estrictament urbans de protecció patrimonial i paisatgística, i tot i el reclam de 
la normativa3, aquest ha deixat de banda el futur dels espais agraris.

Aquest article pretén fer una breu introspecció en el tracte que mereixen aquests 
espais agraris en les figures de planejament territorial i urbanístic4 que s’han desen-
volupat a la demarcació de Girona5 i que per ordre cronològic d’aprovació són els 
següents: dos Plans Directors Territorials  (PDT) –el de l’Empordà (2006) i el de la 
Garrotxa (2006)6– i tres Plans Directors Urbanístics (PDU) –el del sistema urbà de 
Figueres (2010), el del sistema urbà de Girona (2010) i el de la comarca del Pla de 
l’Estany (2010). Les consideracions del Pla Territorial Parcial de les Comarques Giro-
nines (PTPCG) (2010), per la seva amplitud i importància, mereixen un capítol propi 
en aquesta mateixa publicació7.

PDT de l’Empordà i PDT de la Garrotxa

Els Plans Directors Territorials de l’Empordà i de la Garrotxa van ser els primers 
que es van desplegar des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els 
que, durant la seva fase d’elaboració, exposició i desenvolupament, varen obtenir més 
participació, debat i consens.  Aquestes primeres eines de planejament també varen 

3 La llei 23/1983 de Política territorial de la Generalitat de Catalunya especifica que els Plans Territorials Parcials han 
d’incloure com a mínim la definició de terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès per tal de conservar o ampliar 
les seves característiques d’extensió, situació o fertilitat, és a dir, amb valors ecològics, culturals i productius. 

4 A partir dels instruments normatius següents: Decret 142/2005, que regula el procediment, l’elaboració i la tramitació 
dels Plans Territorials Parcials, i del Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

5 No s’ha tractat el PDU de la Serra de Rodes pel seu caràcter de connector biològic entre la Serra de l’Albera i el Cap 
de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà (Nel·lo, 2006).

6 Encara que sense efecte, d'acord amb el previst a la disposició final de la normativa del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines, aprovat per Acord de Govern de 14 de setembre de 2010. 

7 Lligadas, M. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
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deixar constància de qüestions com: a) la dificultat d’ordenar l’espai agrari per man-
ca d’instruments i criteris, b) la necessitat d’assajar estratègies per aconseguir algun 
mètode de classificació del sòl agrari (però sense indicadors), o c) el fet de protegir el 
sòl agrari que o bé formés part d’una DO o IGP, o bé que aquests sòls desenvolupessin 
activitats agràries amb sistemes de producció integrats i/o ecològics (així com “sòls 
agraris considerats representatius per les característiques de l’Empordà: fruita i vi-
nya”, cas del PDU Empordà). Val la pena remarcar aquí que el Pla Director Urbanístic 
de l’Empordà especifica que “seria adient elaborar Plans Especials per a les zones 
agrícoles tradicionals i vincular l’activitat agrària a components com l’agroturisme o 
la producció artesanal”. Una referència clara vers el desenvolupament rural. 

Ambdós són els únics planejaments territorials que han estat capaços d’ar-
gumentar bona part de l’espai agrari en la categoria de protecció especial, això sí, 
“atenent la seva importància en la dinàmica ecològica”, de manera que continuen 
allunyats en la consideració del que són: espais agraris de valor productiu i econòmic 
contrastat.

En aquesta mateixa línia també caldria apuntar que un article dels autors que 
havien de redactar el Pla Director Urbanístic de les Valls d’en Bas, de Ges i de Bisau-
ra a Espais8 (i que no ha vist mai la llum), proposava la creació del Parc agrari de la 
Vall d’en Bas per tal d’assegurar la gestió, modular les pressions –en aquell moment 
encara per desenvolupar– del desplegament de l’eix Vic-Olot i mantenir la qualitat de 
l’espai agrícola.

PDUSU de Figueres

El Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres, aprovat definitivament 
el novembre del 2010, integra 16 municipis que configuren l’àmbit metropolità de 
la capital de l’Alt Empordà:  Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, el Far 
d’Empordà, Figueres, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de Molins, Santa Llogaia 
d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilanant, Vilamalla i Vila-sacra. Tot i enfocar-se 
des d’una clara vocació urbana, respon també a una funció essencialment estratègi-
ca i d’ordenació d’un territori interregional que acull equipaments, infraestructures, 
serveis logístics (de primera magnitud) i creixements urbanístics en una plana  (conca 
de la Muga)9 ja fortament humanitzada, fèrtil i ben irrigada amb sòls agraris d’una 
qualitat excel·lent. 

La superfície que abasta aquest territori és de 20.990 hectàrees, de les quals, i 
d’acord amb els planejaments municipals fins ara vigents, 2.457 ha estan urbanitza-
des (o qualificades com a sòl urbanitzable). Amb l’aprovació d’aquest Pla i tenint en 
compte l’horitzó del 2026, el sòl urbanitzable creixerà de l’ordre de 206,68 ha (fins a 

8  Espais, revista del Departament de Política territorial i Obres Públiques, n. 52, 2006.

9 Aquest àmbit forma part d’un espai més ampli a cavall de dues unitats de paisatge segons el Catàleg de Paisatge, de 
les Comarques Gironines: en part, plana de l’Empordà, en part, Garrotxes d’Empordà. Ambdues caracteritzades pel 
predomini de l’ús agrari amb un mosaic agrari d’herbacis de secà i fruiters de regadiu.
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un 8,4%), és a dir, un percentatge prou significatiu si es té en compte que ja es tracta 
d’un espai fortament humanitzat i d’un paisatge d’excel·lència. La suma del sòl urbà 
i urbanitzable fa que no ens adonem de les magnituds de superfície que posa a dispo-
sició per a nous creixements, ja que aquests queden diluïts entre les xifres totals. Tan-
mateix, aquesta mateixa figura d’ordenació insisteix (en la memòria informativa) en 
el fet que els creixements urbanístics dels darrers 13 anys han estat considerablement 
forts i poc lligats al creixement de la població atès que han augmentat en més d’un 
60% al marge d’alguns nuclis urbans.

Amb tot, el PDUSUF s’atreveix a regular els espais oberts dotant-los d’una 
desprotecció escaient segons els interessos del sòl actual i de futur. Aquest punt queda 
especialment demostrat en la delimitació de nous sectors urbanitzables, en concret el 
F810, a Figueres,  un espai de 157,1 ha, que haurà  de combinar una àrea d’activitat 
econòmica tecnològicament avançada amb habitatge, equipament i un gran parc urbà 
de com a mínim 80 ha, amb elements de mobiliari i amb intensitat d’ús  elevada per 
part dels ciutadans, és a dir, un espai obert totalment aliè als usos agraris.

Ja en la Memòria justificativa s’especifica que, pel que fa als sòls d’alt valor 
agrícola, “el Pla afinarà la delimitació establerta abans en el PDT per tal d’incremen-
tar terres baixes fins on sigui possible”. La realitat, però, és una altra. En les qualifica-
cions de les proteccions dels espais oberts, aquest Pla rebaixa, és a dir, dilueix -a una 
escala de protecció jeràrquicament inferior (protecció territorial)- part del sòl d’alt 
valor agrari del qual aquest territori gaudia amb el PDT de l’Empordà 11. Per contra, 
però, s’amplia la protecció d’espais naturals perquè es creen tres especificitats noves: 
la Garriga d’Empordà12, sòl de protecció hidrològica i sòl complementari d’interès 
natural i paisatgístic; tots inclosos de bell nou en la categoria de màxima protecció. 
De manera que ara aquesta protecció especial agrupa 13.004 ha, és a dir, el 72% de 
l’àmbit del Pla, on les activitats agràries romandran encotillades a directrius que en 
condicionen, graven i perjudiquen la continuïtat.

En aquest mateix apartat i a propòsit de la Política Agrícola Comuna (PAC), el 
Pla dóna una visió esbiaixada i generalista del seu impacte en el territori. Més que 
una diagnosi pessimista i poc contrastada s´assembla més a un cúmul de despropòsits 
d’una agricultura que (enlloc s’anomena) destaca en aspectes com ara la seva apli-
cació tecnològica, la recerca agroalimentària o l’ús de mètodes respectuosos amb la 
terra i l’aigua (IGP Poma de Girona, DO Empordà o DOP Oli de l’Empordà en són 
alguns exemples), i que mereixeria una revisió rigorosa que apunti i consideri aquests 
aspectes diferencials de l’àrea d’afectació.

10 Segons l’article 22 de la Normativa urbanística del PDUSUF.

11 Vegeu article Lligadas, M., en aquesta mateixa publicació.

12 La Garriga d’Empordà és a uns 5 km. a l’oest de Figueres. L’any 2004 se signa un conveni d’assessorament entre els 
Ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós, Llers i Vilanant i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya per 
redactar un Pla de gestió de la Garriga que aposta per conservar el medi natural i cultural, crear noves activitats vincu-
lades a l’agricultura i la ramaderia, promoure una gestió forestal per reduir el risc d’incendis forestals, i augmentar el 
coneixement i reconeixement d’aquest territori per part de la població local.
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A partir de la Memòria ambiental és fàcil comprovar que també es perden 131 
hectàrees, fins ara qualificades d’alt valor agrícola, superfície que queda ara a dispo-
sició del creixement urbanístic, residencial, industrial i de serveis logístics, per exem-
ple, l’estació intermodal del Far. En aquesta mateixa línia, val la pena remarcar més 
contradiccions. Per una banda, es reitera “l’interès d’aquest Pla de reduir al mínim 
l’afecció al medi natural i agrari” i per l’altra, es manté l’AP7 i l’A2 com a vies se-
gregades (una de pagament i l’altra lliure), bo i evitant la connexió i vertebració entre 
una banda i l’altra.

A tot plegat cal afegir-hi la deixadesa del Departament d’Agricultura a l´hora de 
col·laborar en la realització del planejament. A més de no haver procurat informació 
bàsica per a l’elaboració dels estudis preliminars pel planejament (perquè no la té 
enllestida),13 tampoc no ha fet l’informe que és preceptiu.

En resum, els espais agraris de valor haurien d’estar qualificats de sòl de pro-
tecció especial per dos motius clau: primer, per garantir que no seran esmicolats pel 
pas de les infraestructures i els equipaments; i segon, per l’amenaça constant del crei-
xement urbanístic sense compactar, que desvirtua l’essència de l’espai agrari com a 
simple reducte del que un dia va ser actiu i productiu. L’activitat agrària i ramadera 
necessita uns espais com qualsevol altra activitat econòmica. La protecció especial 
hauria de ser una eina destinada a afavorir la continuïtat i el manteniment d’aquesta 
activitat sense restriccions que les que ja venen definides per les normatives sectorials. 

En definitiva, aquesta figura d’ordenació especifica no és un instrument per pla-
nificar l’activitat agrària però sí per protegir el sòl no urbanitzable amb valor agrari i 
evitar la degradació de les franges periurbanes. En la realitat de la plana empordanesa, 
on per la tensió dels actors que s’interrelacionen, haurien de prevaldre els criteris 
lligats a la gestió i al desenvolupament d’estratègies i accions integrals pels espais 
agraris (de cara a mantenir-ne la cohesió territorial), s’ha perdut una nova oportunitat 
de sumar esforços i reclamar un mosaic agrari actiu. Continuarem, doncs, vivint en 
un miratge. 

PDUSU de Girona

L’àmbit del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona inclou 14 mu-
nicipis  de l’àrea funcional de l’entorn metropolità de la ciutat de Girona –12 de la 
comarca del Gironès i 2 de la Selva– i que que forma un territori de 311 km2 amb 
una població de 143.016 habitants. L’objectiu del Pla és ordenar de manera integral 
aquesta àrea que s’organitza al voltant del principal eix de connexió amb Europa. Es 
tracta, doncs, d’un territori de màxima complexitat que a curt termini comptarà amb 
la millora i l’eixamplament d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques (tercer 

13 Mapa de sòls 1/25.000 de Catalunya del DAAM, informació bàsica dels sòls però que només és disponible per a algu-
nes comarques: (http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed7565466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vgnexto
id=74b6ccfed1c5e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=74b6ccfed1c5e210VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default).
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carril de l’AP-7, desdoblament de l´N-II i de l’Eix transversal, TGV, Eix transversal 
ferroviari, variant de mercaderies, ampliació de l’aeroport, etc.). En definitiva, el Pla 
pretén aconseguir el difícil encaix entre un conjunt de municipis encara rurals –alguns 
eminentment agraris– que conserven la fesomia i el patrimoni agrari però que, durant 
els darrers anys, han sofert transformacions importants en trobar-se inclosos en l’àrea 
funcional de la ciutat de Girona. 

En la Memòria del Pla, tot i que es fa una descripció molt acurada del context 
i l’estructura del territori metropolità i de les seves funcions, en cap cas no es parla 
de l’activitat agrària que s’hi desenvolupa i que configura un autèntic espai agrari 
periurbà. Més enllà de les dades estadístiques sobre ocupació agrària (únic referent 
d’aquesta temàtica) ni s’insinua que el sistema urbà de Girona, al sud, conté un dels 
espais agraris periurbans més especialitzats de Catalunya i que conforma un autèntic 
clúster lleter. En efecte, entre la plana de Girona i la plana de la Selva s’agrupen una 
setantena d’explotacions lleteres que produeixen el 17% de la llet de Catalunya i que 
generen 21 milions d’ingressos bruts a l’any. Ramaderies altament tecnificades que, 
a més a més, aposten per alternatives comercials properes i de qualitat (Llet Nostra, 
ATO Natura, iogurts ecològics per a menús escolars, expenedores de llet) i que gene-
ren un volum d’ocupació indirecta proper al miler de persones. Són empreses agràries 
modernes, sovint menades per titulars joves, i que precisen una base territorial estable 
i segura per desenvolupar la seva activitat agroeconòmica. 

En aquest mateix sentit, també es troba a faltar en l’apartat d’anàlisi socioe-
conòmica del Pla –on s’explica la dinàmica, la complementarietat i la flexibilitat de 
l’economia gironina– una referència al pes del sistema agroalimentari i la importància 
de la seva protecció com a sector estratègic dins de l’economia gironina. 

A partir de la Caracterització ambiental (quart apartat de la Memòria del Pla) 
es coneix que la superfície de conreu de l’àmbit ocupa només una tercera part del 
territori, mentre que la forestal se n’endu més de la meitat. Tot i això, el text no espe-
cifica les raons per les quals la superfície agrícola s’ha reduït, entre les quals destaca 
el desenvolupament dels serveis i la logística entorn de les infraestructures de l’àrea 
funcional i que, com es veurà més endavant, el Pla preveu augmentar, tot posant en 
perill part de la base territorial de les explotacions agràries d’aquest àmbit.   

A tot això, cal afegir-hi una visió negativa de l’activitat ramadera. En concret 
i ja en la descripció dels espais oberts s’insisteix en el fet que la ramaderia ha pro-
vocat “una alteració del paisatge agrícola típic d’alternança de camps de conreu 
amb masos dispersos”. Per contra, el Pla inclou unes anàlisis acurades dels espais ja 
protegits. Per entendre’ns: hi ha vint-i-cinc pàgines (de la 161 a la 186) dedicades 
a descriure fil per randa aquests espais (i per als que no ho estan, se’n descriuen els 
estudis que els avalen). Per contra, només dues pàgines fan referència a l’activitat 
agrària i s’aprofita per descriure’n els residus ramaders, la intensificació de l’activitat 
i les zones vulnerables. Això no obstant, en l´àmbit teòric, tant en els objectius com 
en les propostes relatives als espais oberts, el planejament conté bons propòsits. En 
el primer cas (objectiu 5) s’expressa com a element de funcionalitat estructuradora 
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del territori que “cal promoure el manteniment de l’activitat agrícola (...) per tal de 
mantenir la biodiversitat de la zona”. En aquesta mateixa línia també val a dir que 
és el primer PDU de la demarcació que estableix una metodologia pròpia per a la 
catalogació del sòls en espais oberts a partir d’Àrees de Regulació Homogènia. Els 
criteris14 escollits, però, faciliten la conclusió del predomini del mosaic agroforestal 
arreu i no serveixin per protegir els escassos espais agraris periurbans ben irrigats, 
fèrtils i plans (curiosament els més amenaçats pel creixement logístic i de serveis). 
Aquest Pla també pretén lligar l’ordenació futura dels espais oberts tenint en con-
sideració el paisatge. Per aquest motiu defineix vuit paisatges d’excel·lència15, tres 
dels quals, cal remarcar-ho, són essencialment agraris: els camps d’Onyar, la plana 
de Girona i el mosaic agroforestal de Vilademuls (encara que hagin vist reduir sen-
siblement la seva capacitat productiva durant els darrers anys, potser és precisament 
per aquest motiu que cal preservar-los).

Les descripcions municipals de la memòria serveixen per tornar a evidenciar 
una vegada més la importància de l’activitat agrària en municipis com per exemple 
Riudellots de la Selva, que “conserva una important plana agrícola que s’estén cap 
a Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar”. Aquí s’aprofita per remarcar la manca de 
protecció d’aquests espais, però el Pla insisteix que “la seva riquesa rau en el paisatge 
de mosaic que formen els camps de conreu” com a valor ecològic.

La Memòria ambiental, amb la cartografia elaborada pel Departament de Medi 
Ambient (2006) quantifica el sòl agrícola de l’àmbit funcional en 10.171 ha (el 33,5% 
de la superfície total). Aquí s’explica el paper d’aquests espais en la dinàmica eco-
lògica del sistema urbà tant a escala paisatgística com de connexió. Això no obstant, 
s’insisteix que els sòls agrícoles inclosos en alguna figura de protecció no arriben al 
8%. En concret, s’especifica que a l’àmbit meridional, la principal zona de conreus no 
té cap tipus de protecció. Es recorda que precisament és en aquest àmbit on a través de 
l’estudi elaborat per la Fundació Agroterritori s’identifica un espai periurbà ramader 
que ha estat qualificat com a clúster lleter.

Quant als sistemes de protecció del sòl no urbanitzable, el Pla insisteix en la 
planificació que prioritza la protecció dels espais ja protegits sectorialment (aquí el 
70,4% del territori queda sota protecció especial). En aquest cas, es pot tornar a parlar, 
doncs, de (des)protecció dels espais agraris periurbans perquè continuaran formant 
part de la funcionalitat metropolitana de la ciutat de Girona. Aquí, la manca de pro-
tecció sectorial de les planes agrícoles (tret que tinguin una funció d’equilibri medi-
ambiental) queda relegada a un segon nivell (protecció territorial) que només afecta 
el 7,4% del territori.

14 Es defineixen les categories de sòls agrícoles, sòls forestals, sòls agroforestals i àrees fluvials. Les ARH pretenen una 
zonificació bàsica i útil als diferents planejaments urbanístics municipals. Quan la dimensió mitjana de les explotaci-
ons a la demarcació de Girona és de 20 ha i el planejament estableix com a criteris una superfície mínima de conreu de 
50 hectàrees i de bosc de 150 ha. 

15 Paisatges d’interès segons atributs i potencialitats.
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Finalment, i en l’exposició d’Instruments de gestió supramunicipals per als sòls 
no urbanitzables, el Pla preveu actuacions territorials estratègiques, entre les quals 
cal destacar: la creació d’un Parc agrari a les ribes del Ter –entre Celrà i Sant Julià 
de Ramis–. Segons el text, es tracta d’un centre d’innovació i recerca de la planta de 
jardí anomenat “Arboretum”. Es reitera aquí la voluntat expressada en les conclusi-
ons del Seminari sobre la Futura Llei d’espais agraris de Catalunya (organitzat per la 
Fundació Agroterritori el gener del 2008 a Girona) on s’especifica que “un parc agrari 
ha de facilitar i garantir la continuïtat de l’ús agrari per desenvolupar el seu potencial 
productiu agrari de caràcter eminentment econòmic però també social i ambiental”. 
Ben segur que la voluntat del planificador no va en aquesta mateixa línia.

PDU del Pla de l’Estany

Per la seva banda, el Pla Director Urbanístic de la comarca del Pla de l’Es-
tany (262,8 km2 i 30.153 habitants) neix amb una vocació clarament ambientalista16 
i aposta per concentrar els creixements urbanístics i protegir els espais oberts. En 
concret, tot i remarcant l’excepcionalitat de la qualitat paisatgística de la comarca 
entre els objectius del Pla, es recull com a prioritat “la consolidació de l’activitat 
agropecuària en fase de reconversió”. Evidentment s’aprofita per advertir que tot i 
que “l’activitat agrària ha sigut l’eix vertebrador i preservador d’aquest paisatge, la 
ramaderia intensiva ara requereix d’alguns elements d’encaix perquè pugui ser du-
radora i compatible amb l’ambient i segueixi permetent, en el futur, explorar noves 
funcions del territori agronatural”. En efecte, es deixa la porta oberta a l’aplicació 
de mesures per minimitzar impactes (no s’especifica quines, ni on, ni quan), però 
sense que s’hagi consensuat amb el sector ni s’hagin definit les eines compensatòries 
adequades per no malmetre més les economies agràries des de fa temps en franca 
recessió17. Sense deixar aquest apartat, el Pla especifica expressament un subobjectiu 
com “preservar els sòls agrícoles garantint-ne la connectivitat i evitant la seva frag-
mentació i atomització” i concreta que s’ha de portar a terme per raons com “el seu 
remarcable component productiu, com a element central en l’articulació dels espais 
oberts i com a element singular de la seva identitat territorial”. I finalment accentua: 
“El Pla garanteix la conservació i la viabilitat dels principals àmbits agroterritorials 
de la comarca”. Ara bé, aquest planejament comarcal en realitat queda lluny d’apli-
car la teoria que predica. Pràcticament cap dels espais agraris catalogats en la seva 
memòria18 no ha quedat inclòs en la màxima protecció –fora que estiguin protegits per 

16 “atenent que en el futur la comarca acollirà el Parc natural de l’Estany, encara sense definició ni delimitació concreta” 
(text del PDU del Pla de l’Estany).

17 Les organitzacions agràries, UP i JARC consideren que la regulació del SNU és massa estricte i això suposa un fre al des-
envolupament de l’activitat agrària. En aquest sentit, argumenten que la normativa sectorial ja regula el sector de ramaderia 
intensiva . Segons UP, aquest Pla posa el sector agrari en segon terme, tot fent prevaldre la protecció ambiental amb l’ame-
naça real de posar en perill la viabilitat del sector.

18 La Fundació Agroterritori va elaborar l’Informe de l’impacte de la PAC per encàrrec de la Càtedra de Geografia i Pensament 
Territorial de la UdG, el 2008. En aquest document es va proposar una catalogació dels espais agraris de la comarca (en el Pla 
àmbits agroterritorials).
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altres figures i coincideixin a ser edafològicament els de més qualitat–. I seguint en els 
millors sòls morfològicament parlant, val a dir que el Pla, ja en la seva aprovació ini-
cial, relegava la plana de la Banyeta, un dels millors sòls agraris de la comarca19, a la 
(des)protecció, ja que quedava inclosa en la qualificació de protecció preventiva (po-
tencial interès estratègic). Aquí, les al·legacions de diverses associacions de pagesos i 
d’organitzacions ambientalistes van quallar, de manera que, en l’aprovació definitiva, 
aquests sòls no urbanitzables adquiriran la protecció territorial.

En definitiva, i considerant l’escassetat de la terra de conreu a la comarca i la 
important fragmentació de les parcel·les, es pot afirmar sense recança que la totalitat 
dels espais agraris del Pla de l’Estany són periurbans, és a dir, sotmesos a l’amenaça 
d’actuacions considerades d’interès social20, amb bona part d’aquestes terres de con-
reu en risc de desaparèixer. En aquest sentit, no ajuda gens la quasi nul·la protecció del 
sòl no urbanitzable de la comarca ni la manca de criteris en la necessària reconversió 
del sector ramader dominant. Aquesta figura de planejament és escrupolosament res-
pectuosa amb el medi i molt curosa amb els futurs creixements urbans –especialment 
dels nuclis rurals– però, en qualsevol cas, deixa un important llast sobre el conjunt 
d’activitats agràries de la comarca que articulen un complex agroindustrial que ha 
fet història, que és potent en ocupació i està diversificat econòmicament atesa la seva 
dinàmica. Caldrà, en un futur ben proper, pautar cada decisió i cada mesura amb el 
sector i, sobretot, caldrà estudiar amb deteniment les estratègies que cal seguir per no 
contribuir a desarticular el conjunt de l’activitat agrària.

conclusions

En les darreres dècades s’ha produït al conjunt de les comarques gironines una 
pèrdua important de terres de conreu. El creixement urbanístic, primer, i logístic, des-
prés, són les causes principals d’aquest retrocés que, tot sigui dit, és fa força més evi-
dent on els espais agraris són plans, ben irrigats i de primera qualitat (coincidint amb 
el desplegament de les infraestructures i l’assentament dels equipaments principals ja 
existents). Tot i que les primeres dades del cens agrari 200921 mostren canvis en sentit 
contrari, els períodes intercensals anteriors ja identificaven de manera clara i quantifi-
caven aquest retrocés que s’està estenent i generalitzant arreu.

Si a aquest fet s’hi afegeix la discriminació continuada (i creixent) dels sòls 
agraris i, en general, de l’activitat agrària, en el desplegament del planejament regio-
nal de Girona, tot plegat situa la pagesia i el sector agrari en una posició cada vegada 

19 El Pla de l’Estany és l´única comarca de la demarcació de Girona que té catalogada la totalitat del sòls a escala 
1:25.000, elaborat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

20 Exemples com les expropiacions temporals i definitives per al TGV, A-2 i l’AP-7 a Vilademuls, de la MAT a Cornellà 
del Terri i del gasoducte, la MAT i el TGV a Palol de Revardit, evidencien (desmunts, fragmentació de finques, etc.) 
que algunes explotacions agràries d’aquests termes municipals han vist reduir la seva base territorial.  

21 Segons dades estadístiques de d’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat, la pèrdua a Catalunya és del 3,1% i, 
segons dades del Instituto de Estadística Nacional, INE, la reculada a l’Estat espanyol és del 9,2 %.
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més fràgil. Tot i ser un sector estratègic capaç d’articular producció, transformació, 
valor afegit i consum en termes de proximitat i de qualitat, a més d’esdevenir clau en 
la integració i preservació del paisatge com a elements identitaris dels aliments, el 
sector agrari cada vegada disposa de menys eines per desenvolupar alternatives davant 
d´un futur immediat i progressivament incert.

El planejament, que pretén l’ordenació dels espais, i l’agricultura, que és l’acti-
vitat econòmica que ocupa més espai, no han anat de la mà durant la posada en marxa 
de les diferents figures que ordenen el territori de les comarques gironines. A més a 
més, massa sovint s’ha fet passar al davant el medi ambient que, per altra banda, i des 
de fa temps, ja disposa de lleis pròpies que l’emparen22. Durant aquestes dues dècades 
tampoc s’ha desenvolupat el que la normativa del Pla Territorial General de Catalunya 
ja reclamava l’any 1995: un Pla Sectorial d’Espais Agraris de Catalunya. La pregunta 
és obligada: oblit o fet aposta? El sector agrari té forts elements en contra. El poc pes 
específic dins del marc econòmic, una pagesia que representa un percentatge reduït en 
termes d’ocupació i que tendeix a la baixa, una competència cada cop més forta dels 
mercats  europeus i internacionals, uns costos de producció elevats i preus de mercat 
per sota cost, conflictes d’interessos entre usuaris del mosaic territorial, en són tan sols 
alguns dels principals. Per què des d’Europa es mesuren les línies de futur en termes 
de multifuncionalitat i aquí, a Catalunya, en termes l’ordenació del territori, no? Per-
què en el planejament, quan s’especifiquen les mesures clau per incentivar l’economia 
no es tenen en compte el conjunt d’activitats agràries que a les comarques gironines, 
a més de ser plurals, són especialitzades, ben introduïdes en els circuïts comercials, 
lligades a processos tecnològics innovadors i sobretot cohesionadores del territori i de 
bona part de les activitats industrials (agroindústria i indústria auxiliar) de l’àmbit? 

Durant els darrers anys, el rigor de les normatives sectorials ha obligat al sector 
agrari a introduir elements d’ambientalització dels processos i els ha optimitzat sota 
criteris de racionalitat amb la intenció d’ampliar les funcions de la pagesia davant del 
patrimoni rural, la biodiversitat i el paisatge. Els planejaments territorials i urbanístics 
de Girona no contemplen cap d’aquestes fortaleses i, per tant, obvien la seva conversió 
en oportunitats per reordenar i prioritzar els espais agraris.

El planejament és necessari. Ordena, endreça i categoritza els espais, i tot plegat 
és bàsic per redirigir els reptes de futur del territori. Els diferents planejaments terri-
torials de l’àrea de Girona bé que han perimetrat l’espai agrari (com a espais oberts). 
Han deixat constància de les categories de sòl no urbanitzable (proteccions) però en 
cap cas han donat funcionalitat i valor a aquests espais. I no només això, sinó que, amb 
la “protecció” com a excusa, s’ha neutralitzat el poc poder de decisió dels agricultors. 
D’aquesta manera, en l’espai agrari en protecció de caràcter territorial i preventiu, 
com que per definició pot ser objecte, si l’interès general ho precisa, de modificaci-
ons, les explotacions agràries que hi queden circumscrites poden veure limitades les 

22 Llei d’Espais Naturals de Catalunya, de l’any 1985, Llei d’Espais Forestals de Catalunya de l’any 1988 i Llei del 
Paisatge, del 2005
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seves capacitats de futur. Per altra banda, les empreses agràries que es localitzen en 
espai agrari de protecció especial, com que l’ordenació prioritza el medi ambient, es 
trobaran obligades a mantenir la seva activitat com si es tractés d’un paisatge agrari 
de postal, és a dir, difícilment podran articular propostes i inversions de futur.  La pre-
gunta torna a ser obligada: a què es refereix el planejament quan parla de “protecció”? 
Quí protegeix i de qui? O potser és que en planificació territorial i urbanística vol dir 
precisament el contrari?

En definitiva, en el desplegament del planejament territorial i urbanístic de 
Girona, els espais agraris són els més perjudicats. Primer, per la manca de protecció 
sectorial (recordem-ho, el PTGC del 1995 ja ho recollia); segon, per la indefinició 
en la mateixa planificació (sense criteris metodològics específics ni elaboració d’in-
dicadors clau); i tercer, perquè es prioritza el model urbà de protecció dels espais 
ja protegits, tot deixant a la deriva i sense sentit els espais agraris, especialment els 
periurbans.

Davant aquesta situació, cal revalorar el paper de la pagesia i de 
l’activitat agrària: com a sector productiu, que ho és i clau; com a vertebrador del territori, 
que ho fa i n’assegura la continuïtat; i com a preservador d’un mosaic agrari que intercala 
valors culturals, socials i ambientals. Si no fem un pas endavant, perdrem una nova oportu-
nitat de construir valor afegit en un territori viu i, sobretot, actiu. I ja en van massa. 
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REPERCUSSIONS DEL PLANEJAMENT A L’ESPAI 
AGRARI. EL CAS DEL PLA DE L’ESTANy  

 
anna roca torrent 

Geògrafa. Fundació Agroterritori

El maig del 2007, la Fundació Agroterritori, per encàrrec de la càtedra de Geo-
grafia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, va elaborar l’Informe sobre 
els efectes de la PAC a la comarca del Pla de l’Estany. Noves dinàmiques de futur. 
Aquest document va ser part constitutiva de l’estudi socioeconòmic del Pla Director 
de Coordinació Urbanística del Pla de l’Estany que el llavors Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament 
el setembre de 2010. 

La Fundació Agroterritori, fidel als seus objectius per a la preservació, la partici-
pació i la gestió dels espais agraris, argumentava en l’esmentat informe la necessitat de 
salvaguardar tots els sòls agraris que han d’assegurar la base territorial de les explota-
cions agràries, així com el manteniment dels seus valors naturals, ecològics i culturals i 
el desenvolupament de les seves funcions, econòmiques, socials i ambientals. De fet, en 
aquest document s’insistia en la importància de vetllar per totes les terres de conreu de 
la comarca. La manca de sòl agrari, l’exagerada fragmentació de les parcel·les i l’alt vo-
lum de terres conreades en arrendament (i també d’altres dominis no directes) reforcen 
l’argumentari. Per aquest motiu, l’informe aportava una llista d’aquests espais agraris 
considerats singulars i que es valoraven en termes qualitatius i segons característiques 
de naturalesa morfològica dels sòls. La voluntat del document era la d´aconseguir que es 
respectessin aquests valors i, en definitiva, que s’apostés decididament i amb convicció 
per l’ordenació dels espais agraris del Pla de l’Estany en termes estratègics, a fi i efecte 
que, en ordenar-los segons les diferents categories d’espais oberts, s’optés sempre “per 
proteccions de tipus especial i territorial per a aquests àmbits”. 

radiografia del sector agrari de la coMarca 

Les activitats agràries de la comarca del Pla de l’Estany de les darreres dècades 
es basen en subsectors com ara el boví de carn i de llet i engreix de porcs, de manera 
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que la terra de conreu és un factor de producció indispensable per a la vertebració 
d’aquest sistema agroramader que, a més a més, és el principal subministrador d’una 
extensa xarxa agroindustrial d’àmbit supracomarcal. Per tot plegat, l’esmentat infor-
me apostava i insistia en la necessitat de vetllar pel manteniment de tot l’espai agrari 
comarcal i n’examinava tant el potencial com la qualitat agronòmica, a més de desta-
car les raons essencials de la seva necessària preservació, i que recordem tot seguit:

•	 és	imprescindible	el	manteniment	de	totes	les	terres	de	conreu	de	la	comarca	
(i en cas d’abandonament, les terres serviran per millorar la dimensió d’una 
altra explotació agrària)

•	 la	terra	de	conreu	és	molt	preuada	pels	ramaders	(per	no	sobrepassar	els	llin-
dars de càrrega ramadera per hectàrea i complir amb la càrrega de nitrogen 
per hectàrea derivada de les dejeccions ramaderes)

•	 la	terra	per	conrear	és	buscada	i	ben	valorada	econòmicament	(es	recorda	que	
més d’un 60% està en domini indirecte –arrendament, parceria i altres-)

•	 es	perd	terra	de	conreu	contínuament	(els	polígons	industrials,	la	urbanitza-
ció, l’extracció d’àrids, les expropiacions... entre altres, amenacen els espais 
agraris)

•	 la	comarca	del	Pla	de	l’Estany	vertebra	un	paisatge	agrari	ben	conservat,	clau	
per a una ruralitat dinàmica i activa

•	 la	manca	de	política	agrària	per	a	la	preservació	dels	sòls	agraris	a	Catalunya	
amenaça el futur del sector i el posiciona en una clara situació de feblesa i 
indefensió.

Amb l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, la 
majoria dels sòls agraris de més valor1 -tot i la feina important feta per diversos grups 
de la societat civil de la comarca- varen quedar inclosos en la protecció de segon nivell 
territorial. Amb tot, però, la seva tasca durant el període de presentació d’al·legacions 
va contribuir a millorar discretament la qualificació de les categories de protecció a 
l’alça (de protecció estratègica a territorial). Mentrestant, la totalitat dels espais natu-
rals ja zonificats2 s’amplien amb els connectors i gaudeixen de la màxima protecció, 
la protecció especial.

En resum, i davant la problemàtica que presenta la comarca pel que fa a l’escas-
sa base territorial de les explotacions agràries, l’alta parcel·lació, l’atomització de la 
terra de conreu i l’elevada densitat ramadera, aquest article pretén il·lustrar a través 
d’alguns casos d’estudi3, els inconvenients i les fragilitats per al desenvolupament de 
l’activitat agrària i al mateix temps, persegueix analitzar-ne les conseqüències direc-

1 El mateix planejament inclou cartografia dels sòls agraris a escala 1:50.000

2 El Pla Director Urbanístic deixa constància del futur parc natural de l’Estany.

3 Casos concrets que, de ben segur, es podrien repetir a qualsevol lloc del territori català i que només tenen la pretensió 
d’il·lustrar i descriure situacions de desprotecció.
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tes i indirectes de les afeccions del planejament territorial i urbanístic, a curt i mitjà 
termini. 

anàlisi, Metodologia i estructura dels casos d’estudi 

La terra de conreu, és a dir, la base productiva de les explotacions, massa sovint 
predetermina la viabilitat de l’explotació agrària. I la planificació territorial i urba-
nística hauria de ser una oportunitat per desenvolupar els mecanismes de protecció i 
de suport a l’activitat agrària que es desenvolupa en el territori. En aquest sentit, les 
zonificacions dels espais oberts haurien d’aïllar els espais d’interès agrari dels impac-
tes per garantir-ne, primer, la supervivència (preservar-los i dotar-los d’estratègies de 
protecció), i segon, la cohesió territorial i en definitiva l´encaix de futur en el territori. 
Mentrestant i contràriament al que es podria esperar, els plans territorials elaborats 
fins ara no introdueixen cap tractament dels espais d’interès agrari més enllà de la seva 
implicació paisatgística i/o natural. Una vegada desplegats arreu del territori es fa pa-
lesa la manca de criteris metodològics, d’eines científiques i sobretot d’informació bà-
sica per poder ordenar aquests espais agraris de manera rigorosa, ordenada i acurada4.

Per tot plegat, i sobre la base dels arguments de l’informe esmentat inicialment, 
s’exposarà una tipologia de casos i se explicarà l´evolució i/o tendència de futur de 
cadascun. Per simplificar l’exposició s’han agrupat les diferents casuístiques en tres 
blocs segons el seu origen o causa, i que són:  l’expropiació, el creixement urbà i, 
finalment, el resultat de les revisions del planejament. 

Així, quan es parli d’expropiació es farà referència a explotacions agràries afec-
tades pel desplegament en el territori d’obres infraestructurals i d’equipaments logís-
tics que durant els darrers anys s’estan portant a terme a l’àmbit sud-est de la comarca 
i que afecten, en concret, a tres termes municipals -Cornellà del Terri, Vilademuls i 
Palol de Revardit- i que són: el desdoblament de l´N-II, el tercer carril de l’AP-7, el 
gasoducte, la MAT i el TGV. 

De la mateixa manera, quan es parli de les casuístiques derivades del mateix 
creixement urbanístic es puntualitzaran les afeccions a les explotacions agràries resul-
tat de la transformació dels espais immediats a la ciutat central i capital de la comarca, 
Banyoles (i com que el seu terme municipal és reduït, també s’estén als creixements 
urbans de Porqueres i de Camós, principalment). Aquí, s’incidirà en la dispersió urba-
na, de la indústria i dels serveis; és a dir, de la creació de noves expectatives que mo-
difiquen els preus del sòl, els usos i les funcions del territori, en deterioren els valors 
com ara la qualitat del paisatge agrari i alguna de les funcions que li són pròpies com 
ara la producció de béns i serveis de proximitat.

4 Cal esmentar l´estudi dels sòls agraris d’aquesta comarca per a la redacció del Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines, elaborat per Àmbit Rural, l’any 2004. En aquesta mateixa línia, el Pla de l’Estany és de les poques comar-
ques de Catalunya que disposa de mapa de sòls a escala 1:25.000 elaborat pel DARP.
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Finalment, es tractaran les conseqüències resultants de les modificacions en el pla-
nejament, tant territorial com municipal. I per això és farà referència als canvis en les ex-
plotacions agràries derivats de les intervencions públiques que provoquen tensions a les 
activitats agràries (fins ara allunyades del conflicte). Aquestes revisions en l’ordenació 
territorial de cop alteren l’encaix entre aquestes activitats i el seu entorn i en marginen o 
releguen el futur tot i que també en condicionen el manteniment present. 

Cal considerar que s’han deixat al marge els canvis que s’han produït en explo-
tacions agràries que, per diversos motius, han escollit complementar/diversificar i/o 
abandonar l’activitat però que aprofiten el patrimoni i les sinergies del territori per de-
senvolupar tasques com ara turisme rural, jardineria per obra pública, hípiques, ener-
gies alternatives, etc. De fet, aquests canvis també formen part dels efectes indirectes 
de l’ordenació del territori i sovint coincideixen en l’aparició de determinades ajudes/
subvencions que han incentivat un conjunt d’activitats multifuncionals en l’espai rural 
i que haurien de ser ben valorades per les administracions perquè argumenten noves 
funcions i usos de l’espai agrari.

l’estudi de casos

A) Per expropiació:

Exemple núm.1: Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls)

Cas: Una explotació de vaques d’engega i de vedells ha vist reduïda la super-
fície de pastura pel fet que ha estat objecte d’expropiació parcial. Paral·lelament i 
de manera independent, el seu titular opta per eliminar les vaques de l´explotació i 
augmentar la cabana de vedells, la qual cosa l’obliga a buscar terra per poder justificar 
les dejeccions ramaderes. 

Decisió: Aquest canvi en l’activitat ramadera té uns perjudicis directes a l’explo-
tació, ja que li maximitza els costos de fora de l’explotació. En no tenir prou terra i per 
tant prou gra propi (hauria de fer-se la farinada per reduir despeses en alimentació), es 
veu obligat a comprar més pinso, cosa que pot resultar inviable econòmicament a curt 
termini (el preu d’aquest input ha augmentat durant les darreres dècades i, de moment, 
la tendència segueix a l’alça). 

Exemple núm. 2: Pla de Rabós del Terri (Cornellà del Terri) 

Cas: Un titular d’explotació ramadera que té vedells i porcs i a qui, abans de 
l’expropiació ja li mancava terra de conreu per justificar les dejeccions ramaderes. 
Ara, amb les expropiacions per al TGV i l’ampliació del tercer carril de l’AP-7 ha 
d’estar a l’aguait de les escasses terres de lloguer de fora de la comarca (perquè a la 
comarca ja no n’hi ha). 

Decisió: La manca de base territorial per mantenir la seva explotació ramadera 
l’ha portat a buscar terra fora de la comarca i dins d´un radi de 20-30 km per poder 
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disminuir la càrrega de bestiar per hectàrea i complir amb els requisits normatius 
establerts. En qualsevol cas, aquesta explotació arrossega una problemàtica difícil de 
resoldre ja que ha de trobar un punt d’equilibri per aconseguir la sostenibilitat ambi-
ental i econòmica.

Exemple núm. 3: Vilademuls

Cas: Un titular d’explotació de 45 anys de boví de carn, vaques d’engega i ve-
dells d’engreix i que mena terra de conreu (havia tingut vaques de llet). Va rehabili-
tar la masia amb autorització del Ministeri de Foment, ja que estava dins de la zona 
d’afectació de l´N-II. El desdoblament de l’A-2 aprovat li ha afectat l’habitatge. Des-
prés de quatre anys, l’Administració ha tornat a redefinir el traçat de la futura A-2 i per 
ara no serà objecte d’expropiació (sembla que s’ha arribat a un acord amb l’ampliació 
de l’AP-7 i finalment no l’afectarà). L’Administració central li diu que ja li compen-
saran econòmicament els danys provocats, però el greuge a l’activitat agroeconòmica, 
el neguit continuat i sobretot la incertesa dels canvis, li van en contra.

Decisió: Avui i com a resultat de la “suposada expropiació” s’ha vist obligat a 
completar la seva renda en una explotació agrària propera. En qualsevol cas, però, 
l’enrenou i els maldecaps ocasionats, no els hi treu ningú. 

Primera conclusió:

L’expropiació de terres (sigui temporal o definitiva) per al desenvolupament 
d’infraestructures afecta els termes municipals de Vilademuls i Cornellà de Terri i 
Palol de Revardit. Les explotacions professionals afectades han hagut d’adaptar-se a 
la seva nova realitat: menys base territorial, i per tant, han hagut d’adequar la relació 
entre terra i bestiar de l’explotació ja de per sí molt tensa en aquesta comarca. En 
aquest sentit, també s’ha de dir que alguna explotació ha aprofitat per redefinir la seva 
activitat sense que de manera directa s’hagin produït casos d’abandonament de l’acti-
vitat agrària. En qualsevol cas, però, cal remarcar el greuge que suposa per a l’activitat 
agrària un procés d’expropiació ja que, en la majoria dels casos, implica una pèrdua, 
primer de sòl per treballar, segon de redimensionament de l’empresa, i després, d’efi-
ciència i de competitivitat (es multipliquen i s’encareixen els costos d’explotació) del 
procés productiu.

B) Pel mateix creixement urbà

Exemple núm. 1: Puigpalter (Banyoles) 

Casos: Dues explotacions de vaques de llet (60 vaques) ubicades en zona rústica 
segons el planejament municipal, altament professionalitzades i amb terra de conreu 
(unes 100 ha) encara que esparsa per tota la comarca. Una, amb un actiu jove, d’uns 
40 anys, que vol seguir i l’altra, amb un titular de 50 anys. 

Cap d’aquestes explotacions lleteres de moment no ha quedat engolida per la 
ciutat però com que els ajuntaments, massa sovint, viuen d’esquena a l’activitat agrà-
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ria, cada vegada que aquestes volen adequar les instal·lacions (perquè les normatives 
sectorials els exigeixen una renovació constant) el consistori ho entén com una am-
pliació de les instal·lacions (que no ho és, o en tot cas és involuntària o derivada de la 
mateixa activitat) o com una granja nova. Tal com constaten els seus titulars, això “els 
complica la vida”. 

Decisió: A ambdós casos, com que les vaqueries disposen d’un volum patrimo-
nial important (sala de munyir, maquinària, quota lletera, equipaments,…) i han de fer 
inversions de manera continuada, els costa deixar l’activitat però també els avorreix 
l’excessiva burocràcia i els impediments constants que els posa l’Administració local. 
Els preocupa el futur a curt termini i sobretot la indefensió davant d’una administració 
centrada i esclava del desenvolupament urbà.

Exemple núm. 2: Cornellà del Terri 

Cas: Una explotació agrària familiar de porcs del veïnat de Sant Esteve amb re-
lleu generacional (el fill fa tres anys que es va incorporar a l’activitat agrària), situada 
prop del raval del nucli urbà de Cornellà i fins ara en sòl no urbanitzable, però que un 
Pla de millora urbana el convertiria en urbà. 

Decisió: El pagès busca una solució a mitges com és el trasllat dels porcs d’en-
greix a d’altres naus del mateix titular d’explotació, però, tot i això, ara el mas que, 
també té vaques de llet i engreixa els vedells, queda a menys de 500 metres del nucli. 
Aquesta casuística deguda a la proximitat al centre urbà però, s’ha pogut “salvar” 
gràcies a la introducció d’una disposició transitòria al POUM que permet que les ex-
plotacions ramaderes regularitzades (amb llicència ambiental i que compleixin totes 
les normatives) puguin continuar la seva activitat sempre i quan qualsevol ampliació 
autoritzada es faci en direcció contrària al nucli.

Exemple núm. 3: Corts (Cornellà del Terri)

Cas: Explotació lletera amb 60 vaques de llet i titulars d’aproximadament 50 
anys amb fills. L’explotació té les terres de conreu al voltant i al mateix temps con-
centrades (cas poc comú a la comarca). Amb el polígon industrial a un costat i la 
consolidació de Corts com a nucli urbà a l’altra (fins ara era nucli rural en sòl no 
urbanitzable), l’explotació agrària queda a menys de 500 metres del nucli urbà. És a 
dir, el sòl urbà l’encaixa pertot arreu.

Decisió: Té poc futur. A més a més, cal dir que aquesta vaqueria té només 30 
anys i es dóna la casualitat que abans estava ubicada a Sant Mer (al terme municipal 
de Vilademuls), però que per manca de serveis agraris va decidir traslladar-se i cons-
truir-ho tot nou (i més modern) amb la intenció d’obtenir els avantatges de la proximi-
tat dels serveis de la ciutat de Banyoles. Ara és el sòl urbà que l’engoleix.

Exemple núm. 4: Esponellà

Cas: Una explotació de vaques de llet amb dos fills amb estudis de capacitació 
agrària i que s’han incorporat a l’explotació amb ajuts de l’Administració tot i que plan-
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tegen sistemes diferents per al futur de l’empresa agrària. El pare va procurant més 
terra, més quota i més vaques i els fills aposten per la mecanització (optimització de 
temps i del treball). També transformen part de la llet. El problema va aparèixer quan 
van sol·licitar a l’Ajuntament una ampliació per cobrir el pati de les vaques. Els tràmits 
administratius es van complicar i es van allargant inútilment fins a eternitzar-se.

Decisió: Finalment l’Ajuntament va suggerir signar un “concessió precària”. 
L’objectiu és poder mantenir l’activitat agroramadera durant un període de 20 anys i 
sense que l’Ajuntament els posi traves. De fet, és tracta d’una solució a mitges i feta 
amb la voluntat de les dues parts, però ja han passat 10 anys i ara la incertesa plana 
sobre l’explotació.

Exemples núm. 5: Camós i Palol de Revardit

Casos: Una explotació d’engreix de vedells (Camós) i una de vaques de llet i de 
recria (Palol de Revardit). En ambdós casos les normatives del Pla d’Ordenació Urba-
na de cadascun d’aquests municipis, els situa prop del nucli urbà (en el cas de Palol de 
Revardit es refereix a un veïnat de 4 cases de pagès), la qual cosa els impedeix exercir 
les millores ambientals a què els obliga la normativa sectorial els obliga i per tant, els 
frena el desenvolupament de l’activitat agrària.

Decisió: En ambdós casos s’ha apostat pel “contracte precari”, que acredita que 
durant un temps determinat l’explotació agrària pot exercir la seves tasques sense 
dificultats però, s’està davant d’una problemàtica important, ja que qualsevol actuació 
queda pendent de revisió i sempre segons la bona voluntat de l’administració política 
de torn.

Primera conclusió: 

Aquests exemples il·lustren, no pas la dificultat que els implica la seva periurba-
nitat respecte de la seva base territorial (que, per altra banda, també val a dir que els 
resta eficiència i competitivitat) sinó, la complexitat que deriva de la seva situació al 
costat de la ciutat (entre vies de comunicació principals) i del desgast afegit d’haver de 
discutir amb l’Administració per cada paper, que implícitament facilita el risc d’haver 
d’abandonar l’activitat. Aquesta situació els arrossega a la incertesa i els deixa sense 
cap argument de futur.

C) Com a resultat del planejament:

Exemple núm.1: Vilamarí (Vilademuls)

Cas: Explotació ramadera de porcs d’engreix que també té altres granges rama-
deres. La mena un titular de 65 anys amb terra suficient per a les dejeccions ramade-
res, qui a més té cura del bosc a fi i efecte d’evitar incendis.

La normativa sectorial l’obliga a ampliar la fosa de purins, però com que aquesta 
granja està situada al límit del sòl catalogat de protecció forestal (protecció especial) 
l’Ajuntament li denega l’obra.
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Decisió: El consistori mostra sensibilitat cap al sector agrari i la instal·lació de 
la fosa es contempla com una instal·lació auxiliar o complementària a l’explotació 
agrària. És un bon exemple de desenvolupament d’estratègies lligades a l’activitat 
agrària per evitar el despoblament dels espais rurals i mantenir un paisatge agrari ben 
conservat.

Exemple núm. 3: Esponellà 

Cas: Una explotació d’ovelles situada a Centenys que demana llicència per fer 
un femer. En sol·licitar el permís, l’Ajuntament s´adona que l’explotació agrària està 
a prop del què el planejament entén per nucli urbà i, per tant, li denega el permís.

Decisió: Aquí, el bon fet dels responsables de l’oficina del Departament d’Agri-
cultura de la comarca i la predisposició del consistori permet que es modifiqui el 
POUM i que les distàncies s’incrementin fins a 800 metres. Aquest canvi dóna aire a 
l’activitat ramadera i li permet la construcció del femer.

En qualsevol cas, s’hauria de tenir present que qualsevol demanda a l’Ajunta-
ment (cobert pel pati de les vaques, femer, etc.) per part del pagès suposa una nova 
inversió i darrera d’això sovint hi ha un ajut de l’Administració pública (DAAM) que, 
per a la seva realització (per complir la normativa sectorial específica), li exigeix la 
llicència ambiental de l’Ajuntament.

Exemple núm. 4: Pont-xemar (Cornellà de Terri)

Cas: Una explotació de vaques de llet que no té relleu generacional i, per tant, 
no se’n garanteix la continuïtat. El polígon industrial envolta bona part de les seves 
terres. De fet, l´explotació ja n´ha perdut molta, de terra de conreu, entre les instal-
lacions i els vials d’aquest polígon.

Decisió: La del vaquer és continuar amb l’explotació fins a jubilar-se, però no 
sap si les circumstàncies li permetran. Aquí, l’Administració mostra indiferència i 
passivitat respecte a l’activitat i deixa que sigui el titular qui decideixi. 

Primera conclusió: 

Massa sovint, la permanència de l’activitat agrària depèn de qüestions com ara 
la bona voluntat de regidors i alcaldes de municipis encara essencialment agraris (i 
sobretot rurals). Els sindicats agraris, i per motius professionals, fan força per pre-
servar l’activitat econòmica i per mantenir els sòls agraris. Però més enllà del marc 
local, no hi ha cap element d’ajuda per a la instrumentalització i d’afermament de 
l’activitat agrària que sigui capaç de vetllar també pels seus valors socials, ambien-
tals i territorials de futur. No es reflecteix ni en les polítiques ni en el planejament. 
L’activitat agrària es veu mal valorada pel mercat (massa sovint els preus percebuts 
no cobreixen ni els costos d’explotació) i pel consumidor (atent als preus i poc a la 
qualitat). En definitiva, per part de la societat o bé si s’identifica com a patrimoni 
identitari (qualitat, proximitat, ecologia) o bé quan la pagesia és capaç de sorprendre 
amb un producte nou i diferent. Malauradament, el sector agrari del Pla de l’Estany, 
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molt ben articulat en un model agroramader i fortament depenent de l’agroindústria, 
no gaudeix d’aquests avantatges.

conclusions

El desenvolupament urbà i l’agricultura es diputen les mateixes terres des de fa 
dècades. Sigui per expropiacions, pel creixement urbà (o industrial) o de resultes del 
planejament, la marginació i la pèrdua de sòl agrícola és un fet que té conseqüències 
clares i directes que han estat examinades i valorades abastament i rigorosament pel 
planejament territorial i urbanístic d’àmbit català, però sempre esbiaixadament i des 
d’una sola òptica, l’ambientalista. Mentrestant, l’espai agrari, i especialment l’espai 
agrari periurbà, segueix contemplant-se des de l’ordenació del territori com un espai 
residual, segueix anomenant-se “espai buit”, fet que ja indica deficiència en el seu 
propi desenvolupament i contradicció en els usos5.

La indefinició continua essent l’instrument més emprat per part de les admi-
nistracions a l’hora d’apostar per solucions com ara la cooperació per un desenvolu-
pament racional i responsable del territori, o bé la coordinació i la coherència entre 
diferents polítiques com a eines bàsiques per evitar contradiccions d’usos i dispersió 
de la necessària logística pel desenvolupament econòmic del territori.

Sigui com sigui, les explotacions agràries que no s’han quedat pel camí s’ade-
qüen fàcilment a les regulacions, usos i contradiccions que el planejament de manera 
directa i indirecta els exigeix. De manera flexible i unànime, aquestes explotacions 
agràries, grans i petites, s’adapten a les noves circumstàncies espacials, a la pèrdua 
de base territorial i, massa sovint, accepten unes condicions poc justes per mantenir 
l’empresa agrària sense conèixer-ne el futur. Continuen fent inversions (és a dir, se-
gueixen demanant ajudes i crèdits) tot i coneixent la casuística dels problemes que pot 
suposar un tancament  abans d’hora. Amb tot, però, la seva invisibilitat dins la societat 
continua essent un llastre.  

L’Administració continua fent de fre a l´activitat agrària i, segons com i on, 
l’eternitza tot mantenint una postura poc clara, contribueix al deteriorament de la qua-
litat del paisatge i de la biodiversitat i sentencia la viabilitat econòmica i social de les 
explotacions agràries amb futur. És a dir, l’Administració aposta pel caràcter decidi-
dament urbanita, sense entendre el mosaic agrari com quelcom divers i estratègic. Els 
efectes del planejament contribueixen en l’acceleració de la crisi agrària i transformen 
els espais agraris, generen conflictes i deterioren la tan preuada qualitat del paisatge.

Ben segur que cadascuna de les problemàtiques exposades en aquest article re-
quereix solucions concretes i, per sobre de tot, adaptables i adaptades a cada territori. 
Preus més justos que compensin la reducció de la base territorial i contribueixin a 

5 Maria Rovira diu: “Potser també haurem de començar a pensar a canviar la nomenclatura de la llei d’Urbanisme i, en 
lloc de sòl no urbanitzable, parlar de sòl rural” a La Terra, desembre del 2011.
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minimitzar la problemàtica ambiental de la ramaderia comarcal, en el cas de les ex-
propiacions. Sensibilització dels ajuntaments per l’espai agrari i l’activitat agrària, 
intervencions proactives, com ara fer compatibles nous usos de l’espai agrari, més 
flexibilitat a les explotacions agràries, així com una participació més activa de tots els 
agents implicats, en el cas del creixement urbà. Desplegament normatiu de pactes i 
acords que tinguin com a finalitat mantenir i potenciar l’activitat agrària, en el cas del 
planejament.

Els espais agraris del Pla de l’Estany pateixen una doble banalització. Per 
una banda, i des de fa temps, es potencia la terciarització de l’espai rural (turisme 
rural, agroturisme, ..., sense estudiar, ni abans ni després, si aquesta afecta la co-
hesió agroterritorial de la comarca), i per l’altra, i des del planejament municipal i 
territorial, es relega l’activitat agrària al darrer esglaó. En resum, s’està posant en 
perill un sistema agroalimentari, que de ben segur necessita els ajustaments medi-
ambientals clau per definir el seu futur, però que fins ara ha organitzat la producció 
i la transformació d’un sector que despunta, estratègic en ocupació i diversificació 
a la comarca. Seria bo, seria constructiu, seria madur, que, entre tots, es trobés 
l’encaix que fa falta per evitar el desmantellament del paisatge i de l’agroeconomia 
d’aquesta comarca. Per fer-ho, però, s’ha d’estar disposat a renunciar a quelcom, 
pot ser massa per als qui  conceben l’espai que els envolta com a necessàriament de 
tendència urbana, i massa poc per als mantenidors de l’activitat productiva que de 
forma unidireccional, veuen perdre el valor i l’esforç de mantenir-se en un espai que 
només ells han sabut gestionar.
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LIMITACIONS TERRITORIALS PER AL SECTOR 
LLETER A L´ESPAI PERIURBÀ AL SUD DE GIRONA  

 
cristina tous de sousa 

Biòloga. Fundació Agroterritori

Aquesta comunicació presenta les principals reflexions de l’estudi “Base terri-
torial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamit-
zació del mercat de terres”, de la línia de Foment de l’Economia Cooperativa del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, portat a terme per Tous, Roca 
i Xifra (2010), de la Fundació Agroterritori.

introducció

La dimensió de l’explotació és un factor determinant en la viabilitat econòmica 
de l’activitat i a més a més garanteix el compliment de la normativa ambiental i la de 
benestar animal. En comparació amb els sectors agrícoles, els ramaders requereixen 
més espai, ja que han de conjugar la superfície destinada al ramat i les seves dejec-
cions amb un espai reservat per a la producció del seu aliment  (encara que sigui mí-
nim). La ramaderia de vaca de llet és el sector amb la necessitat de base territorial més 
alta amb la finalitat de garantir un mínim de producció d’aliment per al mateix ramat.

És en aquesta qüestió d’espai on, sovint, l’activitat agrària entra en conflicte 
amb la ciutat i les limitacions de tipus urbanístic. En alguns casos, els instruments 
d’ordenació territorial i urbanística poden establir criteris que van en contra dels re-
queriments mínims del sector agrari. Aquestes friccions entre el món urbà i el rural 
es fan encara més visibles en l’àmbit periurbà. L’espai periurbà, frontera a la perifèria 
d´una zona urbana, sovint és el punt de trobada d’interessos contraposats. De manera 
generalitzada, és concebut com un espai d’oferta de sòl per compensar les necessitats 
urbanes, i per tant, el sòl agrari periurbà passa a ser una extensió de la ciutat per a 
totes aquelles activitats que són grans consumidores de sòl (conclusions del seminari 
La futura llei d’espais agraris a Catalunya: Jornades de reflexió, participació i debat 
de la Fundació Agroterritori, Callau et al., 2009).
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El temps ha demostrat que, en aquest joc d’interessos, els sistemes agraris pe-
riurbans1 han estat, i són avui dia, les principals víctimes del creixement de les ciutats 
i de la logística que es desenvolupa al seu voltant. És encara més dramàtic comprovar 
que les terres més afectades per la contínua expansió urbanística han estat les millors 
terres agrícoles, les localitzades en zones planeres i valls, les millors irrigades i les 
més ben cohesionades del territori.

obJectiu

La finalitat és quantificar la pressió urbanística a la qual estan sotmeses les ex-
plotacions de vaca de llet del periurbà sud de la ciutat de Girona per després proposar 
diverses estratègies per dinamitzar el mercat de la terra, obrint així noves línies de 
treball en el món cooperatiu.

zona d’estudi

L’àrea periurbana al sud de la ciutat de Girona compren els 17 municipis2 que 
abracen les dues planes al·luvials, la gironina i la selvatana, amb llarga tradició agrí-
cola i separades pel riu Onyar. Assoleix una extensió aproximada de 50.000 hectàrees 
en què conviuen 72 granges lleteres amb les principals vies de comunicació de la 
demarcació (N-2 i AP-7) i el tren regional i tren d’alta velocitat, amb infraestructures 
pesants (línia elèctrica d’alta tensió), i serveis de gran magnitud, com l’aeroport de 
Girona i la Central Integrada de Mercaderies de la Selva (CIM) i el Punt d’Inspecció 
Fronterer (PIF) a l’aeroport (Figura 1).

Tot i la forta pressió urbanística, logística i viària que afecta aquest  territori, les 
72 explotacions lleteres produeixen aproximadament el 37% de la llet de la demarca-
ció de Girona, el 17% de la quota lletera de Catalunya (DAAM, 2009).). Entre aques-
tes hi ha algunes de les empreses lleteres més innovadores de Catalunya pel que fa a la 
seva dinàmica de comercialització, l’ús de noves tecnologies i d’iniciatives de R+D+i, 
com la selecció i millora genètica. En aquesta zona es localitza l’explotació de llet 
ecològica més gran de Catalunya, a més a més d’altres amb estratègies de venda de 
proximitat, com és el cas dels expenedors de llet, així com d’estratègies de comercia-
lització de llet i derivats a través de marques catalanes com ATO Natura i Llet Nostra.

1 Una de les definicions d’agricultura periurbana més utilitzada és la de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvo-
lupament Econòmic, que la defineix com “la que es practica dins d’un radi de 20 km al voltant d’un nucli urbà de més 
de 200.000 habitants” i de 10 km de radi de ciutats de 50.000 a 100.000 habitants” (OCDE, 1979). Aquesta agricultura 
té dues funcions importants: el cultiu de productes agraris i la contribució a la qualitat del medi ambient.

2 De la comarca del Gironès: Bescanó, Salt, Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Llambilles, Campllong, Sant 
Andreu Salou, Cassà de la Selva i Llagostera; i de la comarca de la Selva: Vilobí d’Onyar, Riudellots de la Selva, Sils, 
Caldes de Malavella, Riudarenes, Maçanet de la Selva i Vidreres.
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Metodologia

En la primera fase es varen caracteritzar les tipologies d’explotació en relació 
amb la càrrega ramadera, el volum de producció i la superfície de conreu de cada 
explotació dedicada a producció d’aliments per al bestiar (cultius farratgers). Per això 
s’han fet servir dades de les DUN (declaració única d’explotació) de la zona cedides 
pels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Ambient (2009), de l’Observatori de la Llet (informes del 2010 de l’exer-
cici 2009), dades del Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada 
(SEMEGA) de la Diputació de Girona de l’exercici 2006 i de la cooperativa Lletera 
Campllong SCCL (dades del 2009 i del 2010).

Posteriorment, es van fer entrevistes en profunditat als agents clau del territori 
per tal de contrarestar les dades estadístiques i conèixer el sector lleter de la zona. Es 
van consultar les següents persones:

•	 Diversos	tècnics	del	Serveis	Territorials	del	DAAM	de	la	Selva	i	el	Gironès,	
i el cap de l’Oficina Comarcal de la Selva, el Sr. José L. Sanmartín.

•	 El	Doctor	Honoris	Causa	Juli	Esteban	del	Departament	d´Urbanisme	i	Orde-
nació del Territori de la UPC.

•	 L´expert	en	el	sector	lleter,	i	abans	cap	de	l´Oficina	comarcal	del	DAAM	a	la	
Selva, Sr. Eloi González.

•	 El	responsable	de	l’Observatori	de	la	Llet,	Sr.	Antoni	Seguí.

Figura 1. Zona d’estudi al sud de la ciutat de Girona. Font:Elaboració pròpia.
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•	 El	gerent	de	la	cooperativa	Lletera	Campllong,	SCCL,	Sr.	Lluís	Batllosera.

•	 El	tècnic	de	SEMEGA	de	la	Diputació	de	Girona,	Sr.	Jordi	Rufí.

•	 El	veterinari	i	representant	de	la	cooperativa	lletera	de	Maçanet	de	la	Selva,	
Sr. Joan Galí.

•	 El	veterinari	del	Grup	de	Lleter	de	Vilobí	d’Onyar	(servei	comú	de	control	
animal), Sr. Toni Margenat. 

•	 La	tècnica	del	sector	boví	de	llet	de	 la	Unió	de	Pagesos	de	Catalunya,	
Sra. Marga Hereu.

•	 La	tècnica	de	Política	Territorial	d’Unió	de	Pagesos	de	Catalunya,	Sra.	Núria	
Llop.

•	 La	dinamitzadora	de	la	comarca	de	Girona	d’Unió	de	Pagesos	de	Catalunya,	
Sra. Carme Rosset.

•	 Alguns	caps	d’explotacions	lleteres	de	la	zona,	com	el	Sr.	Marc	Xifra.

Per tal de completar la informació recopilada i localitzar les explotacions a la 
cartografia generada (UTM del punt a on es localitza la granja), es realitzaren dife-
rents visites de camp.

Paral·lelament, es va estudiar el Pla Territorial Parcial de les Comarques Giro-
nines (PTPCG) aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el 2010 (De-
partament de Territori i Sostenibilitat, 2010). En concret, es va treballar la cartografia 
digital a escala 1:50.000 del Sistema d’Espais Oberts que comprèn el sòl classificat 
com a no urbanitzable3 d’acord amb el planejament urbanístic municipal vigent en el 
moment de la redacció del PTPCG. També es va fer servir la cartografia de referència 
del DAAM i la de l´Institut Cartogràfic de Catalunya. Per al tractament cartogràfic es 
va utilitzar el programa MiraMon4.

Els resultats es varen exposar en diferents jornades en el marc de fires 
locals i a la Universitat de Girona. A més a més, es varen debatre en un taller 
organitzat per la Fundació Agroterritori i la Universitat de Girona l´abril del 
2011 dirigit als alumnes del Màster de Medi Ambient i Ordenació del Territori 
de la UdG.

3 El sòl no urbanitzable es classifica en tres categories: 1. Sòls de protecció especial (espais ja protegits per la normativa 
sectorial i aquells que es consideren clau pel seu alt valor com a connectors naturals); 2. Sòls de protecció territorial 
(terrenys que convé sotmetre a una regulació pròpia, i es classifiquen en 3 tipus, els sòls d’interès paisatgístic i agrari, 
els sòls amb potencial estratègic i el sòl corredor d’infraestructures); 3. Sòls de protecció preventiva (espais no urba-
nitzables de menor interès i que en part podrien ser urbanitzats en determinades circumstàncies).

4 MiraMon és un SIG i software de Teledetecció, gratuït per a alguns col·lectius i amb un preu reduït per als altres www.
creaf.uab.es/miramon.
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resultats

Aspectes socioeconòmics

Les entrevistes i el treball de camp han demostrat que un nombre considerable 
d’explotacions lleteres de l’àmbit periurbà al sud de la ciutat de Girona estan dirigides 
per professionals joves menors de 40 anys. Pràcticament en la totalitat dels casos, la 
gestió es compartida pels membres del nucli familiar format pels pares i fills. A més, 
aquests joves estan ben formats i estan compromesos amb la seva feina.

El 61% dels 70 milions de litres de llet produïts anualment a la zona s´extreu a  
les granges de grans dimensions, amb una quota superior a 1 milió de litres anuals. 

Aquestes granges lleteres representen el 21% del total (DAR, 2009, SEMEGA, 2006 
i Lletera Campllong, 2010) (Figura 2).

Només sis granges de dimensió molt gran, que produeixen entre 3 milions i 6,5 
milions de litres l’any, acumulen una producció de 28 milions de litres, és a dir, un 
40% de la producció anual de la zona.

El 60% de les lleteres estan associades en cooperatives o grups lleters, que  ofe-
reixen serveis que són especialment importants per a les granges petites (amb una 
producció reduïda), ja que així poden disposar de diferents serveis com ara l’assesso-
rament per portar al dia la documentació, serveis veterinaris per al control sanitari i/o 
nutricional dels animals o d´anàlisi de la qualitat de la llet.

El sector lleter té un pes molt important en l´economia local. Els 70 milions de litres de 
quota anual produïts generen un benefici brut de 21 milions d’euros (si es té en compte que el litre 
de llet es paga al ramader a 30 cèntims d’euro). La contribució del sector al PIB agrari de la zona 
supera el 6% (Catalunya Caixa, 2010). D´altra banda, el sector lleter genera ocupació a diferents 
nivells de la cadena productiva, comercial i de la distribució, tant de manera directa (mà d’obra 

2%
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35%
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Figura 2. Distribució de la quota (A) i del nombre d’explotacions (B) per estrats.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAR, 2009; SEMEGA, 2006 i Lletera Campllong, 2010.
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familiar i assalariada de la mateixa explotació) com indirecta (veterinaris, electricistes, mecànics, 
transportistes, etc.) i durant tot l’any, un fet de vital importància per a l’estabilitat del territori.

Aspectes territorials

Es calcula que la superfície dedicada a cultius representa el 37% de l’àrea estu-
diada (Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya del CREAF, 1993). D’aquesta, un 
5% és gestionada pel sector lleter. Un total de 2.545 hectàrees es destinen a la pro-
ducció d’aliments per a la cabanya lletera (dades declarades a la DUN5, DAR, 2009 i 
cedides per la Lletera Campllong SCCL, 2010). El sector lleter confirma que compra 
el 40% de l’aliment de la cabanya (la xifra es mou entre el 30 i el 60%). La majoria 
de productes per complementar la producció pròpia provenen de comarques properes 
amb excedents de cereals farratgers, com Osona i l’Alt Empordà. Aquest fet fa evident 
la reduïda base territorial de les explotacions.

El panorama a curt termini no és gaire millor. Està previst que s’executin algu-
nes infraestructures al territori, entre les quals cal citar l’ampliació de l’aeroport, fet 
que compromet 465 hectàrees. Bona part d’aquesta superfície es cultiva actualment.

L’anàlisi cartogràfica de l’àrea d’estudi mostra que les zones urbanitzades co-
breixen el 30% de l’àmbit periurbà al sud de la ciutat de Girona. Aquestes zones 
comprenen àrees urbanes, urbanitzacions, terrenys industrials, espais d’ús comercial 
i equipaments. Pel que fa a la superfície que ocupen les diferents categories del sòl 
no urbanitzable delimitades al PTPCG (Figura 3), l’anàlisi revela les pautes següents:

- El 45% del sòl no urbanitzable està considerat com de protecció especial, 
àrea que es correspon amb superfície forestal i/o espais amb una funció bio-
connectora (representats a la figura en color verd).

- El 12% es considera sòl de protecció territorial d’interès paisatgístic i agríco-
la (representat en color groc).

- El 10% restant es considera, o bé sòl de protecció territorial amb interès logístic 
o com a corredor d’infraestructures (representats en color blau), o bé sòl de 
protecció preventiva (en color rosa). En definitiva, el 10% del territori queda 
classificat sota una categoria que podem considerar com “possible futur urbà 
o logístic” (concepte utilitzat en aquest article per identificar el sòl sota una 
d’aquetes categories). Aquest sòl “possible futur urbà o logístic” es concentra a 
la perifèria de la ciutat de Girona, sobre el principal corredor d’infraestructures 
i vies de comunicació de l’àrea, a la perifèria de les capitals dels municipis 
d’estudi i en menor mesura abraça algunes urbanitzacions de menor dimensió.

Actualment, el 29% de les granges lleteres estan situades molt a prop dels nuclis 
urbans o industrials. La categoria “possible futur urbà o logístic” amenaça el futur del 

5  Dades de la Declaració Única de l’explotació Agrària de 46 explotacions lleteres (DAR, 2009), i de 18 explotacions 
sòcies de la cooperativa Lletera Campllong (2010).
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25% de les explotacions lleteres. Les granges situades dins de la categoria de protec-
ció territorial d’interès paisatgístic i agrícola representen el 24% del sector i el 22% 
restant se situa en sòl de protecció especial.

També cal dir que el desenvolupament progressiu de zones industrials i logísti-
ques ha provocat una gran concentració de vies de comunicació, carreteres i vies de 
tren. Aquestes infraestructures segmenten el territori i dificulten els moviments de 
persones i de maquinària agrícola. Algunes d’aquestes suposen una autèntica barrera 
infranquejable, especialment per a la maquinària (amb un pes i dimensions que con-
dicionen la seva circulació), fet que obliga els agricultors a prendre rutes alternatives 
que resten en eficàcia i sumen en costos, tant econòmics com de temps.

conclusions

L’anàlisi presenta un espai periurbà de màxima singularitat degut al fet que es tracta 
d’una àrea periurbana dedicada a la ramaderia, en concret a la producció de llet. Aquest cas 
es desmarca del model tradicional d’agricultura periurbana amb predomini de cultius d’horta.

Figura 3. Classificació del sòl no urbanitzable segons les categories del 
Sistema d’Espais Oberts definides al Pla territorial parcial de les comarques 
gironines i representació del seu impacte sobre el sector lleter periurbà.
Font: Elaboració pròpia a partir de les capes digitalitzades del PTPCG.
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El pes de les diferents figures associatives en l’àmbit d’estudi és molt important, 
com ho demostra el fet que el 60% del sector lleter periurbà del sud de la ciutat de 
Girona està associat. Les diferents formes associatives ofereixen serveis en comú que 
milloren les condicions de gestió de l’explotació i les oportunitats de comercialització 
de la llet. Entre aquestes figures associatives hi ha la cooperativa Lletera Campllong 
SCCL, que alhora forma part de la cooperativa de segon grau Llet de Catalunya, que 
ven els seus productes sota el nom comercial de Llet Nostra. Altres formes d’organit-
zació importants són el Grup lleter de Vilobí d’Onyar i la SAT Gironès, amb serveis 
d’assessorament, sanitaris i  de control lleter. Aquesta xarxa és un factor clau per a la 
millora i continuïtat del sector, i tot indica que es mantindran els lligams en un futur.

Des del punt de vista territorial, la pressió urbanística pot posar en perill la 
viabilitat de més de la meitat del sector lleter de l’espai periurbà al sud de la ciutat 
de Girona. Actualment, el 29% de les granges està molt pròxim a una zona urbana o 
industrial. Segons mostra la cartografia del Sistema d’Espais Oberts del Pla territori-
al parcial de les comarques gironines, un 25% del sector està seriosament amenaçat 
per interessos urbanístics o logístics degut a la seva proximitat a una zona de sòl de 
protecció preventiva o d’una zona de protecció territorial d’interès com a corredor 
d’infraestructures. Aquest sòl, que en aquest estudi ha estat identificat com “possible 
futur urbà o logístic”, representa el 10% del sòl no urbanitzable (aproximadament 
5.000 hectàrees).

Arribats en aquest punt, val la pena fer una reflexió sobre el nombre que rep la 
categoria de sòl no urbanitzable de protecció preventiva. Al PTPCG es defineix com 
“el sòl no urbanitzable de menor interès i que en part podria ser urbanitzat en determi-
nades circumstàncies”, però, per contra, des del punt de vista del sector agrari, es trac-
ta d’un sòl que no està protegit de cap manera. Aquest sòl està concebut com l’espai 
físic per cobrir les necessitats de sòl de les zones urbanes i logístiques. Per tant, és a 
on es concentraran els futurs creixements urbanístics. Si un espai amb activitat agrària 
es cataloga com a sòl de protecció preventiva es pot pronosticar que els interessos no 
agraris dominaran i l’activitat i el sòl agrari retrocediran. Per tant, per a l´espai agrari, 
aquesta categoria desprotegeix l’activitat agrària.

Actualment, s’està treballant en l´àmbit polític i legal para reafirmar el pes del 
sector lleter enfront del sector industrial. Des del 2011 s’ha començat a treballar  en 
un paquet de reformes legislatives per definir la nova figura legal anomenada Organit-
zació de Productors i formalitzar un contracte tipus entre el productor i la indústria. 
Cal afegir un nou escenari per al sector lleter sense el sistema de quota lletera a la 
producció que entrarà en vigor a partir de l’1 d´abril del 2015. A més, a escala de tot 
el sector agrari europeu, s’estan debatent els possibles canvis que hi hauran a la nova 
Política Agrícola Comuna (horitzó 2014) . 

El futur del sector lleter de l’espai periurbà al sud de la ciutat de Girona pas-
sa per reforçar l’organització del sector i fomentar les actuacions sota alguna de les 
possibles figures associatives. Entre les accions que cal desenvolupar de manera as-
sociada es proposa la gestió col·lectiva de les terres de cultiu, conegut com a “banc 



liMitacions territorials Per al sector lleter a l’esPai Periurbà al sud de girona

209 

de terres” i gestionat sota la figura de cooperativa o altre mena d’associació. Aquest 
banc de terres ajudaria a aprofitar alguns espais amb potencial agrícola i posaria en 
contacte els possibles interessats: qui té terres disponibles amb qui vol conrea-les. El 
model que s´ha de prendre com a exemple seria el sistema de gestió conjunta de les 
dejeccions ramaderes que ja gestiona la cooperativa Lletera Campllong SCCL.

Des de la Fundació Agroterritori seguim treballant perquè els espais agraris 
periurbans, els més vulnerables enfront de les pressions territorials i econòmi-
ques, s’incorporin en igualtat de condicions al procés de la planificació territorial. 
El sector agrari treballa per fer realitat la creació de les figures de protecció de 
l’espai agrari previstes pel govern de Catalunya en el Pla territorial general apro-
vat el 1995. Amb aquestes, el sector agrari disposaria de les eines necessàries i 
eficaces per a l’adequada gestió de l’espai agrari i, en definitiva, per a l’ordenació 
del territori des de tots els punts de vista. La realitat dels nostres dies mostra que 
encara no s’han desenvolupat cap de les eines clau per al sector agrari, com la Llei 
d’espais d’interès agrari, el Pla sectorial agrari o la cartografia de sòls d’interès 
agrícola de Catalunya.
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EL PLANEJAMENT TERRITORIAL DES DE LA PERSPECTIVA 
AGRÀRIA. EL CAS DEL MUNICIPI DE RIUDOMS 

 
cristina tous de sousa 

Biòloga. Fundació Agroterritori 
francesca abelló olivé   

Geògrafa. Unió de Pagesos de Catalunya

introducció

El sistema d’ordenació territorial de Catalunya va ser dissenyat per la llei de 
Política territorial de Catalunya del 1983. Des d´aleshores s’han desenvolupat bona 
part dels instruments de planificació territorial començant pel Pla territorial general 
de Catalunya del 1995. En aquest es defineix el Camp de Tarragona com a unitat ter-
ritorial i més endavant se´n treballa el pla territorial parcial. Aquesta unitat comprèn 
les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, 
el Priorat i el Tarragonès.

El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona ( d´ara endavant PTPCT), apro-
vat definitivament el gener del 2010, delimita aquest territori sota diverses categories 
que han de servir d’orientació per a futurs desenvolupaments econòmics que es pu-
guin implementar al territori. Per arribar a la seva finalitat, divideix l’espai en tres 
sistemes territorials: el sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments urbans i 
el sistema d’infraestructures de mobilitat. Aquests sistemes sovint comparteixen un 
mateix espai, i aquesta coincidència espacial provoca situacions de conflicte, com és 
el cas que aquí ens ocupa.

Com tots els plans territorials parcials, el PTPCT plasma en el seu inici un gruix 
d’objectius generals i criteris de planejament que afecten directament o indirectament 
la producció agrícola, com ara el manteniment de la diversitat del territori, la preser-
vació dels terrenys amb interès agrícola, o la moderació del consum de sòl en general, 
en paraules pròpies del text:

“Respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur 
extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat” (en el preàmbul).

“El Planejament territorial ha de tenir com a criteri bàsic que el desenvolupa-
ment econòmic i social no ha de comportar una pèrdua de la diversitat del ter-
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ritori, i és per aquest motiu que l’enteniment de la matriu biofísica ha d’ésser el 
referent principal, tant per al coneixement de l’àmbit objecte del planejament, 
com per les accions i les mesures de desenvolupament, o conservació, que el pla 
proposi” (en les premisses del Programa de planejament territorial).

Malgrat el feix de bones intencions inicials, el PTPCT presenta clarament que 
els interessos agraris no són els prioritaris a l’hora de redactar el text, les normes 
de planejament i de cartografiar el sòl no urbanitzable. Aquests interessos no agraris 
condicionen el planejament d’aquest territori i el futur model de desenvolupament 
econòmic, en definitiva, el futur model de gestió territorial. En la mateixa línia, crida 
l’atenció que el text normatiu del mateix pla citi com un dels seus propòsits el fet 
de garantir determinats valors paisatgístics de caràcter conservacionista, que condi-
cionen encara més l’activitat agrària i ramadera productiva1. En general, el PTPCT 
imposa certs condicionants de manera que els espais agraris resten supeditats a les 
necessitats d’altres sectors econòmics, a més a més de procurar una certa regulació del 
desgavell urbanístic que s’ha tolerat durant dècades. Aquesta proliferació urbanística 
ha dificultat l’activitat agrària, ja que ha provocat alguns casos d’especulació de ter-
res, bona part de les quals comptava amb un important interès agrari.

cas de discussió

Dels tres sistemes que treballen els plans parcials, el que se centra en la classifica-
ció del sòl no urbanitzable és el sistema d’espais oberts ( d´ara endavant, SEO)2. Segons 
el mateix document del PTPCT, el sòl no urbanitzable del Camp de Tarragona ocupa 
un 89,81% del territori, el 10,19% de sòl està classificat com a urbà, urbanitzable o està 
afectat per grans sistemes infraestructurals com els viaris, el port o l’aeroport.

En aquest article s’analitza la implicació de la regulació proposada al PTPCT del 
municipi de Riudoms vers el sector agrari, i especialment pel que fa a les edificacions 
permeses en aquests sòls. Aquestes regulacions poden condicionar de manera important 
el model d’agricultura i de ramaderia que es permet desenvolupar en el territori. Per 
això s’analitzen les categories de sòl de protecció territorial i sòl de protecció preventiva. 
Únicament la Riera de Riudoms, un espai reduït que travessa tot el terme municipal, està 
catalogada com a sòl de protecció especial pel seu valor com a espai d’interès connector.

El municipi de Riudoms, a la plana agrària de la comarca del Baix Camp (Figura 
1), és un clar exponent d’agricultura periurbana atesa la seva proximitat als mercats 

1 No és un fet aïllat que el planejament, considerant els valor paisatgístics únicament des d’un punt de vista estètic, obviï 
la funció primordial d’aquests elements, la productivitat agrària. Per tant, cal recordar que aquests elements patrimo-
nials han d’adaptar-se al món agrari, i no el món agrari als criteris estètics d’aquests.

2 Classifica el sòl no urbanitzable en tres categories de sòl: de protecció especial, protecció territorial i protecció pre-
ventiva. A la vegada, les categories de sòl de protecció especial i de protecció territorial es subdivideixen en diverses 
classes de la següent manera: protecció especial (espais naturals amb figures de protecció sectorial, espais d’interès 
regional i altres espais d’interès connector) i el sòl protecció territorial (sòls d’interès agrícola i/o paisatgístic, potencial 
interès estratègic i preservació de corredors d’infraestructures).
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(es troba a la segona àrea amb més població de Catalunya), en una zona de plana, 
amb bones terres de conreu i amb disponibilitat d’aigua, ja sigui de mina o pou i per 
concessió de l’embassament de Riudecanyes.

La Plana del Baix Camp és una extensa planícia agrícola, d’una gran lluminosi-
tat pròpia de l’obertura al mar en un escenari emmarcat per serralades, gairebé horit-
zontal. És molt fèrtil i amb un mosaic agrícola molt divers i heterogeni organitzat en 
grans masos, que combina olivers, avellaners i garrofers amb altres fruiters i extensos 
camps de conreu d’hortalisses de regadiu amb alguns hivernacles. Els nuclis de pobla-
ció, de mida mitjana, han evolucionat tot mantenint les pautes tradicionals i conserven 
elements d’interès cultural i turístic diferenciats. Altres nuclis més petits mantenen el 
caràcter rural (descripció extreta del text del PTPCT).

arguMents en la classificació del sòl no urbanitzable

El PTPCT fa una valoració dels sòls i dels recursos agrícoles emprant com a 
criteris la fertilitat del sòl, la presència de valors patrimonials lligats a l’aigua de mina 
i si els conreus compten o no amb sistemes de regadiu i la tipologia  d’aquests (tradi-
cionals, planificats, en execució, etc.), que es trasllada en un mapa de valors del sòl 
(Figura 2). Els sòls més fèrtils es troben al voltant de la zona urbana de Riudoms i a 
cavall entre el nucli de població i Reus. Tot i aquest mapa sembla que el criteri de fer-
tilitat no té cap mena de pes a l’hora de definir i delimitar les categories de protecció 
del sòl no urbanitzable del SEO.

Alhora, el PTPCT proposa que el sòl de protecció territorial que cal preservar 
per fer una activitat agrària productiva sigui aquell que resta més lliure d’edificacions, 

Figura 1. Localització del municipi de Riudoms, comarca del Baix Camp.
Font: Imatge del Google Maps. 
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i defineix explícitament el model i el tipus d’edificació agrària que es pot instal·lar en 
aquests espais no urbanitzats i que designen com a estructuradors de l’ordenació del 
territori, tot i previ estudi d’impacte paisatgístic. Per tant, s’imposen uns llindars en 
l’edificabilitat agrària i ramadera que excedeixen els límits sectorials, com no es fa 
amb cap altre sector econòmic. Sense oblidar, també, la competència que s’exerceix 
sobre aquest tipus de sòls a l’hora d’ubicar-hi equipaments i corredors d’infraestruc-
tures, especialment en un zona tant humanitzada com la que tractem.

També destaca que certs valors paisatgístics agraris finalment no es traslladen 
en cap mena de protecció addicional. Aquests elements estan ubicats majoritàriament 
en les àrees més irrigades i que el PTPCT classifica com a sòl de protecció preventiva.

tiPologies de sòls catalogats al MuniciPi de riudoMs

Tanmateix, el document de Normes d’ordenació territorial, al seu article 2.4: 
Precisió i modificació de límits, al punt 2 especifica:

“... La determinació de les àrees d’extensió ha de justificar l’ocupació de sòl 
de protecció especial o territorial si hi ha la possibilitat d’ocupar només sòl de 
protecció preventiva...”

Però veiem que el PTPCT no empara aquesta possibilitat, això fa evident que 
l’activitat agrària no es té en consideració des d’un punt de vista productiu, malgrat que 
sigui el substrat bàsic de qualsevol territori per garantir-ne la sostenibilitat alimentària 
i l´equilibri poblacional. En aquest cas, la manca d’una normativa sectorial específica 

Figura 2. Mapa de fertilitat del sòl del municipi de Riudoms.
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del PTPCT
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sobre els espais agraris posa en evidència, la necessitat de la seva existència, però també 
que els criteris tècnics resten sotmesos, en aquest cas, a d’altres interessos econòmics.

Les dues categories de sòl no urbanitzable majoritàries que el PTPCT considera en 
aquest municipi són el sòl de protecció territorial amb interès paisatgístic i/o agrícola i el 
sòl de protecció preventiva, que representen el 30% i el 65% respectivament (Figura 3).

El sòl de protecció preventiva representa bona part del municipi de Riudoms i 
s’estén més enllà de la rodalia del nucli urbà. Actualment, aquest sòl és primordial-
ment agrari i força divers (Figura 4).

Figura 3. Classificació del sòl del municipi de Riudoms.
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del PTPCT.

Figura 4. Activitat i paisatge actual del sòl de protecció preventiva 
al municipi de Riudoms. Autora: Francesca Abelló.
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Malgrat la idoneïtat d’aquests sòls productius, aptes per garantir una activitat 
agrària periurbana, el planejament els atorga el nivell de protecció més accessible per 
ésser transformat per d’altres usos, ja sigui urbans o industrials. Per tant, la premissa 
que el SEO assenyala les parts del territori que han de ser preservades de la urba-
nització i, en general, dels processos que poguessin afectar negativament els valors 
paisatgístics, ambientals, patrimonials i econòmics, entre els quals els agraris, etc., no 
assoleix les seves expectatives. I tampoc quan es diu a l’article 2.2 punt a):

“Una de les finalitats era evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys 
no urbanitzats que reuneixen especials qualitats com a espais d’interès natural, paisat-
gístic, social, cultural, agrícola i/o econòmic”.

conclusions

El municipi de Riudoms, al mig de la plana agrària del Baix Camp presenta unes 
potencialitats agronòmiques3 immillorables per abastir una població que reconegui i 
posi en valor les produccions agràries de proximitat. 

Si bé és cert que el SEO dibuixa les estratègies que hauran de concretar-se al 
planejament general urbanístic4 i només en el cas que no siguin imprescindibles ma-
jors concrecions mitjançant instruments intermedis, aquestes estratègies podran asso-
lir el caràcter de normes d’aplicació directa, l’assignació d’una o una altra categoria 
sobre un sòl agrari té un pes molt important per a les administracions i els pagesos, ja 
que de vegades creen incerteses i dificulten l’activitat agrària.

Malgrat que en el mateix PTPCT s’atorga al municipi uns valors força des-
tacables per les seves potencialitats agronòmiques i productives, la major part del 
municipi de Riudoms resta com a sòl de protecció preventiva, i es defineix com aquell 
sòl de major idoneïtat per a l’extensió del teixit urbà, la creació de ciutat o de zones 
d’equipaments.

El text reconeix un gruix de bones intencions finalment no consumades. És 
evident que en la redacció del PTPCT5 han prevalgut d’altres interessos econòmics, 
s´han obviat aspectes com la producció d’aliments sostenibles i de proximitat i s´ha 
desestimat la petjada ecològica que significa haver de proveir d’aliments forans una 
població tant nombrosa com la del Camp de Tarragona. Un exemple més el trobem en 
la memòria del document que recull com a un dels principals reptes a què s’enfronta 
el sòl no urbanitzable:

3 La Superfície Agrària Utilitzada (SAU) del municipi de Riudoms és de 1.811 hectàrees de les quals 1.515 hectàre-
es són de regadiu (IDESCAT, Cens Agrari, 2009).

4 El planejament general urbanístic, és a dir, els plans directors i els plans d’ordenació municipals, no pot anar en contra 
dels grans eixos establerts en el PTPCT i només pot ser de caràcter més restrictiu.

5  Aquests criteris valoratius es trobem també en el Pla Director Urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona, en 
concret a vint-i-tres municipis, i Riudoms n’és un, però que encara no ha estat publicat definitivament.
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“La inexistència d’una reflexió sobre els valors del sòl no urbanitzable de la pla-
na més enllà dels valors naturals, cosa que passa per analitzar el territori en clau 
agrícola (fertilitat), funcional, d’estructuració urbana, paisatgística, de potencial 
estratègic, d’inadequació al desenvolupament urbà, etc.”.

I continua més endavant:

“La pèrdua del patrimoni paisatgístic rural i, en conseqüència, la banalització, 
la homogeneïtzació i la pèrdua d’atractiu turístic i de qualitat de vida” (4.2.1 
sobre el SEO).

bibliografia
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L’ESPAI AGRARI PERIURBÀ: L’HORTA DE LLEIDA

 
Joan cal sánchez 

Periodista. Grup Segre 

Benvolgut lector: Abans que res voldria deixar-te clar que aquest no és, ni ho 
pretén ser, un article erudit sobre aspectes relacionats amb la geografia humana. No, 
per a això caldrà, per exemple, que llegeixis el geògraf Ignasi Aldomà, que ha publicat 
diversos estudis sobre l’Horta de Lleida, el seu desenvolupament històric i urbanístic i 
les seves perspectives de supervivència en el futur. En el meu cas, només puc aspirar a 
reflexions fetes a partir de coneixements superficials i sobretot des de l’admiració per 
la pervivència, al llarg dels segles, d’aquest espai privilegiat que guarda semblances 
amb els de les altres ciutats del país, però que també presenta peculiaritats que cal 
tenir en compte i que configuren un espai únic que no ens esmercem a preservar tot i 
que al llarg dels últims anys no han faltat col·lectius i plataformes ciutadanes –la més 
coneguda la Plataforma Salvem l’Horta de Lleida, formada per un grup transversal de 
persones que van dels professionals liberals als pagesos- compromesos en la preserva-
ció d’aquest espai singular enfront de  la indeturable força de l’especulació urbanística 
i el creixement de les ciutats.

Al llarg dels anys he sentit a dir que l’Horta ha passat de ser la reserva natural, 
el pulmó, de la ciutat, a convertir-se en la reserva d’espai urbà, el banc de ciment que 
permet a la capital seguir creixent sense tensions amb els seus municipis veïns, tot i 
que aquests també han “gaudit” de la riquesa del totxo i s’han convertit finalment en 
part d’una ja reconeguda àrea metropolitana. El professor Ignasi Aldomà ens explica 
com s’ha reduït la població agrària al terme municipal de Lleida, i com aquesta acti-
vitat primària ha perdut força a mesura que ens endinsàvem al segle XX i com s´ha 
passat de 2.600 explotacions agràries l’any 1973 a només 900 el 2007. La pèrdua ge-
neral d’importància del sector agrari, la transformació de la societat i la modernització 
de les tècniques de conreu són algunes de les explicacions d’aquesta transformació 
recent, d’aquesta disminució del cens agrari que no té correspondència amb l’altre 
cens, el de població, que ha augmentat de manera notable, fins al punt que s’ha passat 
de 3.600 habitants l’any 1930 a 7.628 l’any 1981.
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Anem a pams. Perquè tenim l’Horta i per què encara existeix tot i els canvis 
que ha sofert la societat lleidatana des de començaments del segle XX? Potser cal-
drà remuntar-se una mica en la Història per entendre algunes de les característiques 
d’aquest espai que forma la primera corona agrícola de la ciutat. Lleida ha sofert, des 
de l’any 800 (o potser abans si parlem de les primeres razies sueves) diversos setges 
militars (l’últim l’any 1938). Mesos i mesos amb la ciutat tancada, sotmesa als bom-
bardejos, sense que ningú no hi pogués entrar ni sortir-ne, reduïda per la fam i la set. 
Va passar al Corpus de Sang (1646), a la Guerra dels Segadors (1647) a la Guerra de 
Successió (1707) i, com deia, finalment va tornar a passar quan ja semblava impos-
sible (el 1938). Sempre la raó és la importància geogràfica de la ciutat, porta d’accés 
a Catalunya des d’Aragó i des de Castella, peça fonamental per garantir l’atac final 
contra Barcelona. Aquest paper estratègic de la ciutat ha provocat una gran quantitat 
de dolor als lleidatans i ha modificat la conducta dels seus pagesos que si bé inicial-
ment vivien intramurs, ho van deixar de fer perquè resultava impossible assegurar les 
collites passant tres mesos de setge tancats dins de la població. Així, cada cop més, els 
pagesos abandonaven les seves residències protegides per les muralles i se n’anaven a 
viure a les “torres”, masos de tova que hi havia a les terres de conreu i que originària-
ment s’utilitzaven per guardar les eines, refugiar-se de les calors de les hores centrals 
del dia, preparar els menjars i pernoctar esporàdicament els dies de més feina al camp. 
Així, va créixer i es desenvolupà aquest sistema de comunitats rurals disperses amb 
una gran vinculació, tant econòmica com sentimental, amb la ciutat.

Amb els pagesos vivint a l’Horta es va crear un entorn de la ciutat dedicat al con-
reu de productes agraris destinats al consum dels seus habitants. Els productes frescos 
que es venien a la ciutat procedien d’aquesta primera corona urbana. Els mercats 
s’omplien de gent de la rodalia i aquesta s´omplia de gent de la ciutat que buscava a 
l´aire lliure formes d’oci i de gaudi com els aplecs, tan freqüents a les partides i a mig 
camí entre la festa i el fervor religiós tan propis de Lleida de llavors. El regadiu, en 
augment gràcies a la creació de nous canals i a la posada en reg de més superfície, va 
assegurar la rendibilitat econòmica de les explotacions, fins al punt que aquestes van 
sobreviure malgrat que la mitjana de la superfície d’una explotació familiar a l’Horta 
és molt inferior (4,7 ha.) a la mitjana de la comarca del Segrià (10,6 ha.) i no parlem 
ja de comarques com l’Urgell, on la dedicació al cereal de secà obliga a disposar de 
grans superfícies (15,9 ha. de mitjana) per garantir la rendibilitat de les explotacions.

La sèquia de Fontanet, el Canal de Pinyana, el Canal d’Aragó i Catalunya, l’Ur-
gell, van garantir aigua suficient per a nous projectes agraris i només va faltar que la 
iniciativa dels pagesos trobés el moment, i la demanda suficient, per afrontar el gran 
canvi que suposava abandonar l’activitat tradicional per dedicar-se a un nou tipus 
de conreu. Això va passar poc després de la recuperació de la ciutat de l’últim gran 
trauma: la Guerra Civil. Un cop superats els efectes de despoblació, desmoralització i 
empobriment de la guerra, la ciutat es va començar a refer, i a final dels anys quaranta 
va afrontar la major reconversió mai viscuda: abandonà l’horticultura per dedicar-se 
de manera intensiva a la fructicultura. L’Horta de Lleida ja no era el primer subminis-
trador de productes hortícoles per a la ciutat, sinó que es convertí en un exportador de 
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fruita dolça –sobretot pera, en els inicis– per a tots els mercats d’Europa. Van comen-
çar a proliferar les cambres frigorífiques i tant les cooperatives com les SAT (Societats 
Agràries de Transformació, de caràcter privat) van desenvolupar una intensa activitat 
de producció i comercialització de la fruita destinada al consum final o a la indústria 
de la resta d’Espanya. El negoci era tan lucratiu que ningú no va pensar a instal·lar in-
dústries de transformació fins al cap de més de 30 anys, quan van aparèixer empreses 
com Indulleida (participada per l’Administració a través de Merco i l’Ajuntament de 
Lleida) o Nufri, totalment privada.

Tornem doncs a l’Horta. Amb aquesta estructura econòmica, l’Horta ja no era 
solament aquell cercle verd que envoltava Lleida i que garantia el subministrament de 
productes de primera necessitat, sinó que va començar a configurar-se com una indústria 
que consumia un volum d’aigua important, una gran quantitat de fertilitzants i altres 
productes químics que degraden la qualitat de les aigües i d’un entorn físic que encara 
havia de patir més a partir de la generalització del sistema d’integració ramadera i l’apa-
rició arreu de granges d’engreix de porcs que completaven la renda dels pagesos, però 
que suposaven un gran risc per a l’entorn per la manca de gestió dels purins que s´hi 
originaven. Així, entre els anys cinquanta i els vuitanta, l’Horta de Lleida va canviar el 
seu rol econòmic i potser per això va aconseguir sobreviure al procés de desertització de 
l´entorn rural a tot Catalunya, que subministrà ma d’obra a les indústries de Barcelona i 
de les principals conurbacions catalanes, fins a la crisi del petroli de l’any 1975.

La riquesa del sector fruiter va durar més de 30 anys, en els quals s´han produït  
reconversions varietals. La pera llimonera de les explotacions pioneres va deixar pas a la 
poma (la golden és la reina entre totes) tot i les dificultats sanitàries que creava el fet que les 
explotacions estiguessin per sota de la cota dels 400 metres. La fruita de pinyol (préssec, 
nectarina, etc.) van prendre el relleu i les reconversions van ser constants a mesura que 
s´anaven saturant els mercats i apareixien dificultats per a la comercialització dels produc-
tes més antics. Els pagesos van demostrar capacitat d’innovació, van buscar alternatives, 
van acceptar de participar en projectes liderats per l’IRTA i pels professionals de l’ETSEA 
de Lleida, la qual havia de tenir un paper fonamental en la renovació i la planificació dels 
conreus de fruita de les terres de Lleida. Als anys vuitanta es va començar a esgotar el mo-
del; la fruita procedent de regions situades més al sud, com Extremadura o la veïna Aragó, 
arribaven abans als mercats i s´emportaven  els millors preus; la fruita de Lleida sortia cap 
als mercats massa tard. L’entrada a la Comunitat Econòmica Europea, tot i el període trans-
itori, va tenir un doble efecte, ja que per una banda va assegurar un mercat molt més ampli, 
però per una altra va posar a la fruita de Lleida en les mateixes condicions que la procedent 
del Marroc o de qualsevol antre país que tingués un tracte preferencial amb la UE.

Amb l’esgotament del model d’indústria de producció agrària, va començar  un 
altre procés a l’Horta de Lleida: la pressió del creixement urbanístic de la ciutat, l’apa-
rició de parcel·lacions –legals unes, il·legals les altres– que contenien petites comuni-
tats de xalets i torres amb finalitat exclusivament residencial. Van canviar d´ús algunes 
zones de partides de l’Horta i la ciutat va créixer cap al nord, on hi ha algunes de les 
zones més riques des del punt de vista agrari. El pla parcial de la Ciutat Jardí, aprovat a 
mitjans dels anys vuitanta, és una mostra d’aquesta modificació del territori i de la re-
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qualificació del sòl, que va passar de rústic a urbanitzable, per encabir l’eixample VIP 
de la ciutat. Amb aquestes operacions urbanístiques es tornà a produir un nou canvi 
econòmic a l’Horta: es va transformar en la reserva de sòl urbanitzable; els propietaris 
agraris van veure més rendible la venda de “ciment” que el cultiu de fruiters. El procés 
es començà a accelerar als anys noranta i cap al final d’aquesta dècada pràcticament 
s’havia generalitzat a totes les partides del terme. Només en quedaven al marge –i no 
sempre, o no del tot– les que tenien més dificultats per al subministrament de l’aigua 
o l’abastament dels serveis bàsics de qualsevol ciutat.

La febre del totxo va tenir, com a tot arreu, un efecte definitiu sobre l’Horta. 
Cada cop van ser més freqüents les explotacions abandonades, sense activitat i (amb 
o sense cartell a la porta) esperant l’arribada d’algú que fes una oferta atractiva per 
convertir aquell espai de dubtosa rendibilitat en una mina d’or. Convidem els lectors 
a un experiment visual: pujar amb uns binocles dalt del turó de la Seu Vella, des d’on 
s’albira la pràctica totalitat del terme municipal, de la ciutat i les seves partides. Si 
a més fem la visita en època de recol·lecció de la fruita, podrem comprovar la gran 
quantitat d’explotacions on ja no hi ha cap activitat. Veurem també la gran quantitat 
de parcel·les urbanitzades, amb fanals, clavegueram i carrers però sense ni un sol 
habitatge. La ciutat s’havia expandit de manera perillosa durant els anys de la bom-
bolla immobiliària i ara, amb la crisi, sobtadament s’ha frenat, però aquesta frenada 
no redueix el terreny ja ocupat per a usos urbans, tot i que ara no siguin necessaris. El 
procés és imparable i, el que és pitjor, irreversible.

L’Horta està en perill. La causa principal és l’especulador que tots portem dins 
nostre. La cobdícia, el desig de fer diners fàcils, la manca de respecte pel nostre en-
torn, però també hi ha causes agràries que ens convé explicar-nos a nosaltres ma-
teixos: La ciutat ha perdut l’interès per trobar els productes agraris el més a prop 
possible, tant per seguir criteris de sostenibilitat com per garantir la màxima qualitat 
dels productes que consumim. Hi ha hagut intents de millorar-ho. Entitats com Slow 
Food Lleida han intentat recuperar els mercats de proximitat, la idea d’abastir-se de 
productes naturals, ecològics, artesans, de qualitat i a bon preu gràcies a l’existència 
d’aquesta corona verda que envolta la ciutat i garanteix l’abastament de productes 
propers. Encara queda molta feina per fer. Cal que les institucions hi ajudin, que els 
ciutadans conscients donin un exemple de coherència, però sobretot ens cal un canvi 
de mentalitat per tal que l’enriquiment fàcil no sigui l’objectiu dels joves del nostre 
país, sinó la convicció de fer una feina ben feta, amb voluntat de servei a la comunitat. 
Només en aquestes circumstàncies serà possible garantir la supervivència d’un espai 
que minva dia rere dia, sense que ningú s’hagi plantejat seriosament l’adopció de me-
sures administratives que n´impedeixin la destrucció.
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CARTA DE L’AGRICULTURA PERIURBANA

 
Parc agrari del baix llobregat, fundació agroterritori  

i red agroterritorial 

PreàMbul

Reunit el Seminari Agroterritorial, celebrat a Castelldefels (Barcelona) els dies 
8 i 9 de setembre de 2010, a la Sala de Graus de l’Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona (ESAB-UPC), convocats pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
la Fundació Agroterritori i la Xarxa Agroterritorial en el marc del projecte AGRIPRO-
XI «L’agricultura de proximitat per reinventar les relacions entre els espais urbans i 
rurals», corresponent al Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-Fran-
ça-Andorra 2007-2013 (POCTEFA).

Considerant la proposta del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu 
(CESE) sobre “Agricultura periurbana” (NAT/204-CESE 1209/2004) i, concretament, 
la referència a la necessitat de redactar una Carta de l’Agricultura Periurbana.

Conscients que els espais agraris periurbans realitzen unes funcions ambientals, 
socials i econòmiques molt notables i que, per això, cal sensibilitzar les institucions, 
les autoritats i la ciutadania en general de la importància de prendre part en les decisi-
ons públiques relatives a aquests.

Preocupats per consolidar un desenvolupament sostenible basat en una relació 
equilibrada i harmònica entre les necessitats socials, l’economia i el medi ambient 
dels espais agraris periurbans.

Prenent nota de la importància que tenen els espais agraris en la generació del 
paisatge periurbà i desitjosos de fomentar un paisatge de qualitat.

Convençuts que el paisatge és un element clau en el benestar individual i social 
i que pot ser un element d’oportunitat com a factor de qualitat i suport a l’activitat 
agrària periurbana.
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Desitjosos de respondre a la necessitat de protecció, ordenació, desenvolupa-
ment i gestió dels espais agraris periurbans, i conscients que això implica drets i res-
ponsabilitats per a tots.

S’ha debatut la Carta de l’Agricultura Periurbana amb el propòsit d’animar les 
autoritats públiques a adoptar polítiques i mesures a escala local, regional, nacional 
i internacional per protegir, planificar, desenvolupar i gestionar els espais agraris pe-
riurbans europeus. Polítiques i mesures que han de tenir com a finalitat la consolidació 
de l’activitat agrària i dels professionals que la fan possible (agricultors i agricultores, 
així com els tècnics i els investigadors agraris).

I han convingut el text següent:

carta de l’agricultura Periurbana

Per a la preservació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió

dels espais agraris periurbans

PreMisses

Atès que es constata que els àmbits periurbans són una realitat en augment en 
molts municipis de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del món, com a conseqüèn-
cia del model metropolità contemporani i de la consegüent generació d’espais a mig 
camí entre els centres de les ciutats i els entorns rurals més allunyats.

Atès que l’agricultura periurbana aporta límit i identitat a les ciutats de les 
quals forma part, preservant-ne la història i els sabers desenvolupats a través d’un 
procés mil·lenari de coevolució entre els sistemes agraris i els urbans, actua de pulmó 
verd i n’enriqueix la qualitat ambiental.

Atès que els espais agraris periurbans constitueixen zones que globalment po-
den actuar com a elements connectors entre espais oberts i com separadors entre 
diferents espais urbanitzats.

Atès que en molts casos els espais agraris periurbans són el resultat de la pervivèn-
cia i continuïtat d’una activitat agrària històrica que ha generat un patrimoni cultural 
material i immaterial important (sovint part ineludible de la imatge i la identitat de les 
ciutats), patrimoni que requereix que es conservi i es transmeti a les generacions futures.

Atès que els espais periurbans contenen zones agràries, que es defineixen com 
aquells territoris en què es duu a terme una activitat agrària productiva, de manera 
que es genera un ecosistema modificat per l’activitat agrícola i ramadera i un paisatge 
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rural característic, per definició productor d’aliments i de matèries primeres, fona-
mentalment.

Atès que els veritables protagonistes de tot espai agrari són els agricultors i les 
agricultores, i que aquest espai agrari constitueix el territori en què poden desenvo-
lupar l’activitat professional.

Atès que els espais agraris periurbans suporten una forta pressió com a resul-
tat de l’expansió urbana i de les infraestructures que hi estan vinculades, que con-
dueix a una pèrdua, una fragmentació o un deteriorament de l’espai productiu agrari.

Atès que les expectatives que genera la planificació urbanística i territorial en els 
espais agraris periurbans condueixen a un increment del valor del sòl, que en limita 
la viabilitat econòmica, i que dificulten que es puguin aconseguir contractes estables 
d’arrendament de terres.

Atès que els espais agraris periurbans sovint sostenen valors ambientals no-
tables, com nivells alts de biodiversitat cultural i espontània o sòls d’alta fertilitat, 
valors que en els moments actuals es veuen especialment amenaçats per l’impacte 
d’actuacions poc respectuoses (abocaments incontrolats de residus, contaminació de 
sòls, contaminació d’aigües, etc.), relacionades amb la proximitat de la ciutat.

Atès que en els espais agraris periurbans es poden deteriorar fàcilment les re-
lacions entre camp i ciutat, bé sigui per l’elevada demanda per a usos lúdics i d’oci 
—que si no són ordenats i gestionats adequadament poden interferir negativament en 
el desenvolupament normal de l’activitat agrària— , o bé pels conflictes a causa de les 
molèsties que l’activitat agrària, i especialment la ramadera, poden ocasionar en les 
àrees urbanes més properes.

Atès que els horts urbans, familiars o socials representen una demanda crei-
xent, però que en cap cas es poden considerar una activitat agrícola professional sinó 
una activitat lúdica, terapèutica i destinada a l’autoconsum, que no ha d’interferir amb 
l’activitat agrària professional ni comprometre sòl destinat a aquesta.

Atès que els espais agraris periurbans realitzen unes funcions ambientals, soci-
als i econòmiques molt notables.

Atès el paper multifuncional de l’activitat agrària periurbana i que aquest 
caràcter implica que, més enllà dels valors productius derivats de l’activitat agrà-
ria, en trobem altres de complementaris que donen resposta a les noves necessitats 
de la societat, com ara la producció artesanal, el turisme especialitzat (agroturisme, 
holeriturisme,1 etc.), activitats mediambientals i pedagògiques o serveis de subminis-
trament d’aliments de proximitat.

Atès que el veïnatge amb la ciutat ofereix oportunitats importants a les empre-
ses agràries periurbanes per comercialitzar les produccions, sobretot a causa de la 

1 Holeriturisme m. Turisme d’Horta. Forma prefixada de la paraula llatina olus, -eris (‘hortalissa’, ‘verdura’)
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proximitat a un mercat consumidor que cada vegada és més sensible als productes 
frescos, a la qualitat i a l’autoabastiment alimentaris, a la necessitat de reduir la des-
pesa energètica i ambiental associats al transport d’aquests productes des de terres 
llunyanes i a la possibilitat de conèixer-ne l’origen i el productor.

Atès que l’agricultura periurbana té la capacitat de generar serveis cap a la 
ciutat, com la utilització de matèria orgànica de procedència urbana prèviament re-
ciclada i compostada amb qualitat òptima per a l’agricultura, i d’aigües urbanes re-
generades, a més de permetre la recàrrega natural dels aqüífers i de reduir els riscos 
derivats d’inundacions, de l’increment de les temperatures a la ciutat, etc.

Atès que l’aigua i el sòl són recursos escassos i limitats, alhora que patrimoni 
comú difícil de recuperar, i que l’ús d’aquests recursos s’ha de basar en una cultura 
que s’adeqüi a la seva naturalesa.

Atès que les administracions locals tenen un paper fonamental en la preser-
vació i desenvolupament dels espais agraris, així com en la incorporació de criteris 
de cooperació intermunicipal per a la gestió d’aquests espais.

Atès que el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “L’agri-
cultura periurbana” (NAT/2004), aprovat en sessió plenària del 16 de setembre del 
2004, estableix la necessitat d’un compromís institucional entre l’administració local 
i supralocal, els agents socials (grups ecologistes i culturals, associacions professio-
nals, tercer sector...), d’una banda, i els agricultors i les agricultores, de l’altra, mitjan-
çant una carta de l’agricultura periurbana.

Per tot això es proposa aquesta carta de l’agricultura Periurbana per a la pre-
servació, l’ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans, 
amb els següents:

obJectius

a. Que l’especificitat de les zones agrícoles periurbanes i de la relació ciu-
tat-camp tingui un reconeixement explícit, en els àmbits social, polític i 
administratiu, a partir de normes, accions i mesures pròpies destinades a 
aquesta agricultura.

b. Que els municipis amb presència d’agricultura periurbana, especialment en 
els àmbits metropolitans, disposin d’instruments eficaços per a la planifi-
cació, la preservació i la gestió dels seus espais agraris periurbans, alhora 
que fomentin i apliquin les legislacions i mesures necessàries per ordenar 
el territori i possibilitar l’accés a la terra d’aquells que s’incorporin a l’acti-
vitat agrària i dels que necessitin incrementar la base territorial de les seves 
explotacions agràries.

c. Que l’agricultura periurbana sigui entesa, estudiada, analitzada, planificada 
i gestionada des d’una visió supramunicipal de conjunt, evitant les pràc-
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tiques localistes excloents, amb la finalitat d’establir una política pública 
més eficaç i més eficient dirigida als espais agraris periurbans.

d. Que els sòls periurbans de valor agrícola es classifiquin com a sòl agrícola, 
amb independència que estiguin o no en explotació, entenent que “sòl agrí-
cola” és una categoria finalista, de la mateixa manera que ho és la de “sòl 
urbà”.

e. Que es garanteixi, més enllà de la preservació de l’espai agrari a través dels 
instruments urbanístics, el desenvolupament dinàmic i sostenible de l’ac-
tivitat agrària periurbana i dels territoris on aquesta es desenvolupa amb 
polítiques territorials i sectorials específiques.

f. Que s’incorpori la figura de “parc agrari”2 o altres figures d’ordenació i 
gestió adaptades a cada realitat com a elements significatius de la voluntat 
per dotar aquests espais d’un projecte, no només de protecció davant de 
l’eventual incorporació d’aquests al procés urbanitzador, sinó també de pre-
servació de les funcions agràries pròpies i d’impuls a una gestió que permeti 
promoure-hi el desenvolupament econòmic del territori i de les explotacions 
agràries, així com conservar-ne i difondre els valors ecològics i culturals.

Per aconseguir aquests objectius es proposen les següents:

actuacions

En l’àmbit del reconeixement

1. Reconèixer, a escala estatal i europea, l’especificitat dels espais agraris 
periurbans, especificitat que ha de permetre diferenciar-los d’altres tipus 
d’espais agraris. Aquesta especificitat també ha de possibilitar que aquests 
espais es dotin dels recursos financers adequats per promoure i donar suport 
al desenvolupament de l’activitat agrària que s’hi desenvolupa. Aquest punt 
s’ha d’aconseguir, entre d’altres mecanismes, mitjançant els programes de 
desenvolupament rural o els instruments que eventualment els substitueixin. 
Alhora, convé que lleis i normatives recullin l’especificitat esmentada i en-
comanin polítiques específiques per als espais agraris periurbans. Convé, en 
aquest sentit, una definició legal d’“agricultura periurbana”, així com d’“es-
pai agrari periurbà”, amb una cartografia de referència que l’acompanyi.

2. Reconèixer l’activitat professional i la funció social que els agricultors i 
les agricultores duen a terme en el desenvolupament de les funcions eco-
nòmica, ambiental i social dels espais agraris periurbans. Aquest reconei-

2 Parc agrari: espai agrari periurbà gestionat amb l’objectiu de preservar les funcions agràries pròpies i de promoure el 
desenvolupament econòmic i territorial de les explotacions agrícoles, alhora que se’n conserven i difonen els valors 
ecològics i culturals associats.
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xement no pot ser un folklorisme retòric, sinó una eina proactiva per al 
desenvolupament dels espais agraris periurbans.

3. Reconèixer que sense viabilitat econòmica no és possible l’activitat agrà-
ria ni, per tant, que es mantinguin els espais agraris periurbans i els serveis 
ambientals i socials que aquests presten.

4. Afavorir mecanismes prioritàriament innovadors que facilitin la incorpo-
ració de nous actius agraris, especialment joves i dones, garantia de futur 
dels espais agraris periurbans.

5. Impulsar de forma coordinada ensenyament i investigació tècnica, cientí-
fica i social específiques o incorporar àrees de coneixement en la forma-
ció universitària especialitzades en tots aquells elements que es recullen 
en aquesta carta amb la finalitat de preservar, desenvolupar i gestionar amb 
criteris multidisciplinars els espais agraris periurbans.

En l’àmbit de la protecció i la gestió territorials

6. Redactar i aprovar el pla d’espais agraris periurbans, que es defineixi en 
virtut de les disposicions contingudes a l’efecte en una llei d’espais agraris. 
En aquest pla s’hauran de determinar específicament quins són els espais 
agraris protegits que tenen consideració de periurbans i quines implicacions 
té aquesta determinació.

7. Incorporar legislacions específiques que, mitjançant instruments urbanís-
tics específics, permetin intervenir en processos especulatius que imple-
mentin usos no agraris en sòl agrari o que dificultin l’arrendament d’aquests 
sòls.

8. Aplicar els mecanismes legals que es tinguin a l’abast, i si cal legislar-ne 
de nous, que impossibilitin processos de degradació territorial per abando-
nament del sòl productiu i en fomentin la posada en producció, uns pro-
cessos que si no s’eviten poden ser aprofitats per desacreditar la presència 
d’aquests espais agraris periurbans i justificar-ne la desaparició.

9. Desenvolupar instruments legislatius específics que facilitin la cessió i ges-
tió temporals de la terra per cultivar-la mitjançant contractes de conreu i 
que promoguin la creació d’ens de gestió de terres de cultiu.

10. Ordenar i establir una normativa específica per regular els horts famili-
ars, urbans o socials, que sigui pròpia a la seva naturalesa d’equipament 
urbà, de manera que aquests no constitueixin cap mena d’interferència amb 
l’activitat agrària professional immediata. En aquest sentit, aquests horts 
s’implantaran, a partir d’iniciatives públiques o d’entitats sense ànim de 
lucre, en sòls qualificats com a sistemes —sota estricte control públic i par-
ticipació activa dels usuaris—, situats en l’àmbit urbà o en espais limítrofes 
a les poblacions destinats a aquesta finalitat.
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11. Implantar, per part de l’administració agrària que correspongui, l’estudi 
d’impacte agrari amb caràcter preceptiu i vinculant sempre que es pro-
jecti una actuació sobre l’espai agrari periurbà que pugui implicar l’afecta-
ció i/o la pèrdua de sòl agrari o l’impacte difús sobre el conjunt del territori 
o de l’activitat agrària.

12. Impulsar una gestió agrària i territorial duradora en el temps amb la impli-
cació de les administracions públiques a partir de:

a. Accions consorciades de gestió territorial entre les administracions 
públiques, especialment les locals, amb la possibilitat que s’incorporin 
entitats sense ànim de lucre.

b. Una planificació territorial i urbanística que incorpori la preservació 
dels espais agraris periurbans, amb delimitacions estrictes i sense sot-
metre aquests espais a dubtes que siguin emparats en la resta de plans 
territorials i urbanístics, sobretot en el planejament municipal. Caldrà 
planificar i projectar uns límits urbans que generin una transició perme-
able amb els espais agraris que permeti una infiltració de les agricultures 
a la ciutat i no al contrari. S’han d’eliminar els projectes que generin 
escenaris de pressió sobre les agricultures periurbanes.

c. Un pla estratègic de gestió i desenvolupament com a eina de concreció 
entre les administracions i el sector agrari implicats en cada un dels es-
pais agraris periurbans que es defineixin.

d. La creació d’ens gestors formats per les administracions, l’àmbit social 
i el sector agrari, tots i cadascun implicats en la gestió d’un espai agrari 
periurbà delimitat.

e. La promoció de contractes territorials entre l’àmbit públic, el social i 
l’agrari per dinamitzar i protegir els espais agraris periurbans i els seus 
valors fonamentals.

En l’àmbit de la governança

13. Consolidar la participació activa i fonamental de dones i joves en els pro-
jectes territorials i en els contractes per a la gestió agrària com a garantia de 
present i continuïtat de futur.

14. Establir ens gestors que actuïn d’impulsors i dinamitzadors dels espais agra-
ris periurbans, que donin a conèixer a la ciutadania els valors d’aquests territoris 
periurbans i que desenvolupin projectes de gestió basats en la cooperació, i en 
què conflueixin finalitats i interessos comuns per impulsar accions específiques.

15. Incorporar com a criteri de treball ser conservadors en la preservació dels 
valors de l’espai agrari i, alhora, imaginatius i creatius per desenvolupar-ne 
les funcions econòmiques, ambientals i socials, i rigorosos en la regulació 
dels usos permesos.
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16. Implantar xarxes entre el món rural i l’urbà que permetin que es mantin-
guin les aliances entre camp i ciutat, base de l’agricultura periurbana, per 
exemple a través de la consolidació de circuits curts de comercialització, 
que posen en contacte la demanda amb l’oferta.

17. Definir productes específics d’agroturisme orientats a l’agricultura pe-
riurbana (per exemple l’holeriturisme o turisme de l’horta, l’enoturisme, 
entre d’altres) que permetin que la ciutadania valori els espais agraris pe-
riurbans mitjançant una immersió turística activa.

En l’àmbit de la gestió agronòmica

18. Recuperar i posar en valor els sabers acumulats per les cultures agràries i, 
sobretot, pels agricultors, les agricultores i les seves famílies.

19. Fomentar les bones pràctiques agràries per prevenir els possibles impactes 
negatius que l’activitat agrària pugui generar sobre l’entorn mitjançant la 
formació dirigida als agricultors i a les agricultores, l’experimentació de 
caràcter demostratiu i la investigació encaminada a millorar aquestes bones 
pràctiques.

20. Desenvolupar en l’agricultura periurbana una gestió de l’aigua que s’ha de 
basar en la racionalització de l’ús d’aigües superficials i subterrànies, així 
com en la utilització d’aigües regenerades de qualitat òptima per a l’activitat 
agrària.

21. Desenvolupar en l’agricultura periurbana una gestió del sòl que fomenti les 
tasques agronòmiques que en redueixin la compactació, n’incrementin el 
contingut de matèria orgànica i n’afavoreixin la millora biològica.

22. Fomentar l’activitat agrària sostenible, respectuosa amb l’entorn i el medi 
ambient, especialment la producció integrada i la producció ecològica.

23. Potenciar el manteniment i la creació de mosaic de cultius, marges, parets 
i vores herbacis, arbustius i arbrats que es converteixin en hàbitats i ecosis-
temes que afavoreixin la presència de flora i fauna beneficiosa per a la 
sostenibilitat dels agroecosistemes, que, entre altres, controlin les plagues 
i les malalties, més enllà de la indiscutible contribució estètica i paisatgísti-
ca que aquests marges, vores i parets comporten.

24. Impulsar accions de minimització de la despesa energètica i de la generació 
de CO

2
, així com incrementar, sempre que sigui possible, l’absorció de CO

2
.

En l’àmbit de la comercialització

25. Definir legalment l’agricultura de proximitat sobre la base dels paràme-
tres d’estacionalitat del producte, distància (entre punt de recollida i de 
compra) i temps (entre recollida i compra).
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26. Impulsar l’agricultura de proximitat, base d’un comerç de proximitat, ca-
paç de captar les necessitats dels consumidors, d’oferir seguretat alimentà-
ria, de ser respectuosa amb el medi ambient i aportar identitat cultural.

27. Treballar en la definició, en l’establiment i el reforç dels circuits curts i de 
venda directa mitjançant cooperatives de consumidors, cistelles a domicili 
o sistemes de distribució assimilables.

28. Promoure el paisatge com un recurs capaç de generar sinèrgies per a la 
comercialització de les produccions agrícoles.

29. Promocionar específicament els productes de proximitat i de l’agricultura 
periurbana.

30. Desenvolupar mecanismes perquè els mercats municipals i les grans su-
perfícies diferenciïn en l’oferta la producció que és de proximitat.

31. Fomentar fires agràries i agrobotigues en què es doni prioritat absoluta als 
productes agraris de proximitat.

32. Fomentar el consum de productes de proximitat en els càterings de les ad-
ministracions públiques, centres sanitaris, universitats, escoles, etc.

En l’àmbit del paisatge i del patrimoni cultural

33. Promoure el codi de bones pràctiques dirigides a la preservació de l’acti-
vitat productiva (conservació del sòl, manteniment de la biodiversitat i qua-
litat de l’aigua) i del paisatge i del patrimoni històric cultural agraris.

34. Establir mecanismes i incentius econòmics per a la conservació, restauració, 
rehabilitació i posada en valor d’habitatges i construccions vinculades a 
l’explotació agrària amb un caràcter històric i tradicional o significatiu en 
un territori.

35. Reconèixer el patrimoni agrari com un tipus de bé específic dins del patri-
moni cultural i paisatgístic mitjançant mecanismes específics per a aquells 
espais agraris periurbans que disposin de valors culturals, naturals i paisat-
gístics rellevants. Aquests mecanismes hauran de vetllar per l’eradicació 
d’aquells elements impropis de les activitats agràries que en danyin la qua-
litat paisatgística i hauran de fer possible el manteniment i desenvolupament 
de l’activitat agrària i d’altres activitats que hi siguin compatibles.

36. Gestionar de manera imaginativa els elements del paisatge agrari periur-
bà amb valor paisatgístic i cultural (murs, tanques, aljubs, sèquies, ca-
setes de pedra seca, etc.), de manera que conservin la funcionalitat agrària 
alhora que proveeixin valors estètics.

37. Incorporar els conceptes d’agricultura periurbana i de patrimoni cul-
tural agrari en els catàlegs de paisatge, així com en els catàlegs dels di-
ferents plans urbanístics i territorials, de manera que es proposin mesures 
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paisatgístiques específiques que permetin el manteniment, la conservació i 
el desenvolupament dels paisatges de l’agricultura periurbana.

En l’àmbit de la biodiversitat

38. Incentivar les pràctiques agronòmiques que afavoreixin la biodiversitat.

39. Promoure la conservació de varietats tradicionals de productes agrícoles 
en el marc de l’anomenada agrobiodiversitat i fomentar-ne, sempre que si-
gui possible, la comercialització i consum.

40. Mantenir o habilitar espais refugi per a la fauna i la flora espontànies (mar-
ges, vores, murs de pedra seca, etc.), afavorint alhora els hàbitats propis de 
determinades espècies que col·laboren en la lluita contra plagues, com són 
els insectívors, les rapinyaires, etc.

Sota les premisses exposades i els objectius i actuacions proposats, els sota-
signats fan una crida als parlaments i governs autonòmics i estatal perquè legislin i 
desenvolupin polítiques específiques per als espais agraris periurbans, i als municipis 
i entitats supralocals perquè impulsin acords institucionals entre els agents implicats 
en la gestió dels espais agraris periurbans. Les entitats de caràcter local han de desen-
volupar cartes locals de l’agricultura periurbana, que es concretaran mitjançant la 
redacció i aprovació d’un Pla estratègic de gestió i desenvolupament sostenible en què 
es definiran els principis i les línies estratègiques i es concretaran les actuacions enca-
minades a dur a terme, amb la finalitat de preservar els valors i desenvolupar les fun-
cions d’un espai agrari periurbà concret, tal com indica el Dictamen del Comitè Eco-
nòmic i Social Europeu sobre “Agricultura periurbana” (NAT/204-CESE 1209/2004, 
apartats 1910.04.02, 2.4 11 i 1912.04.02).

Castelldefels, 9 setembre 2010
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Han participat en el debat de la carta de l’agricultura Periurbana i/o hi han 
aportat esmenes, a títol personal,3 les persones que a continuació s’indiquen, les quals 
s’hi adhereixen i actuen com a promotores:

alberdi, Juan cruz. Doctor en Geografia. Professor titular del Departament de Ge-
ografia. Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea. Membre de 
la Xarxa Agroterritorial.

alfranca, oscar. Economista. Professor de l’Escola Superior d’Agricultura de Bar-
celona. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

caball, Joan. Agricultor. Coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya. 
Vicepresident de la Fundació Agroterritori.

callau, sònia. Enginyera tècnica agrícola i enginyera forestal. Tècnica del territori 
de la Diputació de Barcelona. Cap de la Unitat Agrícola del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. Membre del Comitè Tecnicocientífic de la Fundació Agroterri-
tori i de la Xarxa Agroterritorial.

casals, Joan. Enginyer tècnic agrícola especialitzat en Sistemes Agrícoles Periur-
bans. Doctorand del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnolo-
gia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

casañas, francesc. Biòleg. Professor del Departament d’Enginyeria Agroalimentà-
ria i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director científic 
de la Fundació Miquel Agustí.

castillo, José. Doctor en Història de l’Art. Professor titular d’Història de l’Art. Uni-
versitat de Granada. Director de l’Observatori del Patrimoni Històric d’Espa-
nya. Membre de la Xarxa Agroterritorial.

coll, JoseP Maria. Agricultor. Membre de la Comissió Permanent de la Unió de 
Pagesos de Catalunya. Membre de la Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarra-
gona. Patró de la Fundació Agroterritori.

cresPo, salustiano. Arquitecte. Ajuntament de Salas-Asturias. Membre de la Xarxa 
Agroterritorial.

cuch, núria. Enginyera agrònoma. Tècnica de l’Agrupació de Defensa Vegetal Frui-
ters del Baix Llobregat.

doMènech, Miquel. Enginyer tècnic agrícola. Tècnic del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.

estrada, ricard. Enginyer tècnic agrícola. Regidor de l’Ajuntament de Sabadell. 
Membre de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

fanlo, esther. Gerent de l’Institut Municipal de Sostenibilitat. Ajuntament de Lleida

3 La indicació de l’ocupació és merament informativa i no suposa cap representació de la institució ni que aquesta s’ad-
hereixi automàticament a la CARTA.
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ferran, antoni. Ambientòleg. Professor associat del Departament de Ciències Ambi-
entals. Universitat de Vic

hernández abreu, José M. Cap de servei d’Agricultura i Desenvolupament Rural. 
Cabildo Insular de Tenerife.

hevilla, sebastian. Membre de l’associació Guadalhorce Ecológico. Màlaga.

lleonart, Pere. Economista. Director del Gabinet d’Estudis Econòmics, SA. 
Barcelona. Premi Catalunya d’Economia (1991), que atorga la Societat 
Catalana d’Economia. Membre del Consell Assessor de la Fundació Agro-
territori.

lóPez-Manzanares, fernando. Cap de la Unitat Funcional d’Intervenció al Territori. 
Cabildo Insular de Tenerife.

Maldonado, luis. Arquitecte. Professor d’Anàlisis i Projectes de Paisatge. Professor 
del màster d’Agricultura Periurbana de la Escola Superior de Agricultura de 
Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. Membre de la Xarxa Agroter-
ritorial.

Marfà, oriol. Doctor enginyer agrònom. Director d’investigació Agronomia Hortí-
cola. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Generalitat de Catalu-
nya

Martín, carlos. Doctor en Biologia. Professor titular d’Ecologia. Institut Multidis-
ciplinari per a l’Estudi del Medi Ramon Margalef de la Universitat d’Alacant. 
Membre de la Xarxa Agroterritorial.

Matarán, alberto. Doctor en Ciències Ambientals. Professor d’Urbanística i Orde-
nació del Territori. Director de la càtedra José Saramago-Seminario de medio 
ambiente y calidad de vida. Universitat de Granada. Membre de la Xarxa Agro-
territorial.

Milà, salvador. Advocat. Diputat del Parlament de Catalunya, grup ICV-EUiA. 
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DICTAMEN DICTAMEN SOBRE  
“LA AGRICULTURA PERIURBANA” 

Comité Económico y Social Europeo

 
 

El 17 de julio de 2003, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 del 
Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dic-
tamen de iniciativa sobre

“ La agricultura periurbana”.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
encargada de preparar los trabajos sobre este asunto, aprobó su dictamen el 6 de julio 
de 2004 (ponente: Sr. CABALL i SUBIRANA).

En su 411° Pleno de los días 15 y 16 de septiembre de 2004 (sesión del 16 de 
septiembre de 2004), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 132 
votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1. introducción

1.1 Una actividad productiva condicionada por el entorno urbano

1.1.1 La preocupación por los espacios periurbanos es una cuestión de debate e 
interés en diversos foros europeos incluido el Comité Económico y Social Europeo. 
Se trata de una realidad en aumento en muchos municipios de la UE como consecu-
encia del desarrollo urbanístico, industrial, terciario y de infraestructuras de comuni-
cación y transporte, etc., que fagocita el territorio en detrimento del espacio produc-
tivo agrario, generando crecientes espacios agrarios marginales o con agriculturas no 
competitivas.

1.1.2 La actividad agraria en las áreas periurbanas está condicionada por el en-
torno urbano en el que se desarrolla, que ejerce sobre ella impactos negativos que 
limitan su viabilidad económica.
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Esos impactos negativos actúan como principales impulsores de la degradación 
ambiental del territorio y deterioran las relaciones sociales entre ciudad y campo. Se 
trata de desencuentros entre ciudad y campo que, según sean tratados y resueltos, pu-
eden suponer una limitación importante para la supervivencia de la propia actividad 
agrícola.

1.1.3 A los problemas tradicionales de los espacios agrarios periurbanos cabe 
añadir uno de más reciente aparición, que justifica la defensa de los espacios libres 
alrededor de las ciudades, pero sin actividad agrícola. Es, en definitiva, una visión del 
territorio de “parque temático” en donde todo resultará artificial, descontextualizado e 
impersonal, justificado bajo determinados criterios estéticos falsamente apoyados en 
normas basadas en la preservación de la biodiversidad o en una concepción del paisaje 
que intenta marginalizar o folclorizar la actividad agraria.

1.1.4 Desde la Política Agrícola Común (PAC) de la UE se insiste en la necesi-
dad de diversificar la economía de la empresa agraria incorporando actividades que 
procuren nuevas rentas a los agricultores y agricultoras. Es necesario remarcar que sin 
agricultura no puede existir paisaje agrario, es decir, paisaje con campos de cultivo, 
animales, prados y sobre todo con agricultores y agricultoras.

1.1.5 Todo ello (la presión del entorno urbano, la concepción de una agricultura 
sin agricultores ni agricultoras y la propia reforma de la PAC) lleva consigo importan-
tes problemas en relación con la continuidad y estabilidad de la agricultura periurbana 
(mucho más acusados que en otras zonas agroclimáticas similares, lo que comporta 
un riesgo más elevado de desaparición de la actividad agraria.)

1.1.6 A la pérdida de suelo apto para el cultivo hay que añadir las dificultades 
que, en las estructuras productivas, comporta, en algunos Estados miembros de la UE, 
la falta de legislación clara que regule el mercado del suelo y de los arrendamientos 
rústicos y, con ello, la falta de un mercado de suelo apto para el cultivo, para la incor-
poración de jóvenes o para ampliar la dimensión de la explotación agraria. Muchos 
propietarios públicos o privados de suelo tienen bloqueado el mercado de tierra evi-
tando ofertarlo, mediante contratos de arrendamiento, a los agricultores profesionales. 
Se trata de procesos especulativos que dificultan sensiblemente el futuro de muchos 
espacios agrarios periurbanos y a los que los Estados miembros de la UE deben hacer 
frente mediante una legislación específica que los evite.

1.1.7 Espacios agrarios que, no siendo ajenos a los cambios que han acontecido 
en el mundo rural en los últimos años, se caracterizan por unos valores y unas funci-
ones determinadas que hacen posible la idoneidad, o no, de los usos que en ellos se 
desarrollan.

1.2 Mucho más que una actividad simplemente económica

1.2.1 El CESE, como una de las partes interesadas en el desarrollo rural direc-
tamente empeñadas en asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico, medi-
oambiental y social de las zonas rurales de Europa, recuerda que dichas funciones 
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medioambientales, sociales y económicas que también realizan los espacios agrarios 
tienen en las áreas periurbanas una mayor relevancia que en el resto del territorio. En 
estas áreas el suelo agrario actúa como pulmón verde de las grandes urbes; estas áreas 
son un elemento fundamental en la ordenación territorial que impiden el crecimiento 
ilimitado de las ciudades, generan paisaje y humanizan los entornos urbanos. Por el 
contrario, su función económica, fundamental para el mantenimiento y las perspec-
tivas de futuro de los espacios agrarios, se ve reducida por la presión urbanística que 
debe soportar y por la escasa importancia productiva que se le atribuye en el marco 
general de la economía de las áreas periurbanas.

1.2.2 El CESE, haciendo suya la frase del primer principio de la Conferencia 
de Salzburgo: no hay agricultura sin campo vivo, ni un campo vivo sin agricultura1, 
insiste en el principio de que los verdaderos protagonistas de los espacios agrarios 
periurbanos son, y deben ser, fundamentalmente los agricultores y agricultoras pro-
fesionales con dedicación a tiempo completo, también reconociendo el importante 
rol que ejercen los agricultores y agricultoras a tiempo parcial en muchos espacios 
periurbanos.

1.3 Una agricultura con problemas limitativos y con oportunidades, en un 
espacio heterogéneo y dinámico

1.3.1 El CESE es consciente de las dificultades que surgen al intentar definir 
un concepto unívoco de espacio periurbano, dada su extraordinaria heterogeneidad y 
dinamismo. Este espacio es fundamentalmente una zona de contacto entre el mundo 
rural propiamente dicho y el mundo urbano, pero que conserva los rasgos fundamen-
tales del primero a la vez que soporta la atracción del segundo.

1.3.2 El distintivo común de los espacios periurbanos es la precariedad territori-
al, ambiental, social, y el hecho de configurarse en las periferias de las aglomeraciones 
urbanas. Es precisamente la agricultura profesional que se desarrolla en estos espacios 
la que se conoce como “agricultura periurbana”. Junto a esta agricultura profesional 
conviven otras actividades relacionadas con el cultivo de plantas, que tienen fines 
recreativos, terapéuticos, pedagógicos, etc., o fines de creación y mantenimiento de 
paisajes (paisajistas, jardineros, etc.). Tales actividades cobran una particular impor-
tancia en algunas zonas de los Estados miembros.

1.3.3 Se trata de espacios rurales con problemáticas limitativas específicas y 
características que los diferencian de otros espacios rurales y afectados por graves 
amenazas en lo referente a su continuidad.

1.3.4 Por el contrario, la agricultura periurbana tiene, en bastantes casos, una 
peculiaridad que debe aprovechar al máximo: las oportunidades que le ofrece la pro-
ximidad de un mercado consumidor, la sensibilidad creciente de los consumidores en 

1 Literalmente: “La vitalidad del campo es esencial para la agricultura porque la actividad agraria es esencial para un campo vivo” 
- Conclusiones de la segunda conferencia europea sobre el desarrollo rural celebrada en Salzburgo del 12 al 14 de 
noviembre de 2003; MEMO/03/236.
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aspectos como la calidad y seguridad alimentaría y la demanda social de nuevas acti-
vidades (ocio, formación, educación ambiental, turismo ecológico, etc.). Estas nuevas 
actividades complementarias permitirían diversificar el riesgo empresarial y mejorar 
la renta agraria.

1.3.5 El artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA), que establece que “podrán ser también zonas desfavorecidas 
aquellas que estén afectadas por dificultades especiales, y en las que, donde ello sea 
necesario y con sujeción a ciertas condiciones, deba proseguirse la práctica de la 
actividad agraria para conservar o mejorar el medio ambiente, mantener el campo y 
preservar el potencial turístico o con objeto de proteger la costa”, refuerza el postu-
lado en el que el CESE viene insistiendo, al considerar los espacios agrarios periur-
banos con agricultura periurbana como “zonas afectadas por dificultades especiales”.

1.3.6 La Agenda 2000 y la reciente revisión intermedia de la PAC han dado un 
ulterior impulso a tales orientaciones.

1.3.7 En el preámbulo de las Conclusiones de la Conferencia de Salzburgo se 
puso de manifiesto la “necesidad de ayudar a los agricultores europeos a asumir su 
papel multifuncional como custodios del espacio rural y productores orientados ha-
cia el mercado en toda la UE”2. Tal y como se vió en el Dictamen de iniciativa del 
CESE, cuyo Ponente fue el Sr. BROS: “El segundo pilar de la PAC: las perspectivas 
de adaptación de la política de desarrollo de los territorios rurales (Seguimiento de la 
Conferencia de Salzburgo)” 3.

2. obJetivos Para la Preservación y el desarrollo de la agricultura 
Periurbana

2.1 Para el CESE la agricultura periurbana presenta indudables problemas limi-
tativos y específicos de características claramente detectables y definibles que confi-
guran dificultades especiales para los cuales deben impulsarse medidas concretas que 
hagan posible preservar, ordenar, y gestionar los espacios periurbanos con actividad 
agraria productiva. Para ello el CESE propone que se impulsen mecanismos e instru-
mentos para proteger y desarrollar los espacios agrarios periurbanos.

2.2 Objetivo 1: El reconocimiento social, político y administrativo de la exis-
tencia de espacios periurbanos con actividad agraria como zonas rurales con 
dificultades limitativas especiales

2.2.1 Potenciación de un entramado activo y potente de “ciudades inter-
medias”

2 Véase nota 1.

3 CESE 961/2004 - NAT/243.
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2.2.1.1 El CESE constata que la “metropolitización” del territorio europeo es 
un fenómeno en aumento, que comporta el crecimiento disperso de la urbanización 
extensiva sobre el territorio con una pérdida constante y irreparable de suelo fértil, 
principal y fundamental limitación de las áreas periurbanas, tal y como se recoge 
en el Dictamen de iniciativa del CESE, cuyo Ponente fue el Sr. VAN IERSEL: “Las 
áreas metropolitanas europeas: repercusiones socioeconómicas para el futuro de 
Europa” 4

2.2.1.2 Esta pérdida de actividad agraria repercute, no solo en el sector agra-
rio, sino también en el mantenimiento de los recursos naturales, en la protección 
de la calidad de vida de los habitantes urbanos y en una gestión equilibrada del 
territorio.

2.2.1.3 Desde la perspectiva de un territorio europeo equilibrado y sostenible, 
el CESE insiste en la necesaria potenciación de un entramado, activo y potente, 
constituido por una red de “ciudades intermedias”, definidas no tanto por su ta-
maño demográfico, sino por la labor de mediación que ejercen entre los territorios 
rurales y urbanos de su área de influencia.

2.2.1.4 Este entramado sólo es posible si existen a su alrededor espacios agrarios 
y naturales, en definitiva espacios periurbanos, que ejerzan, entre otras, las funciones 
de separadores entre espacios construidos y de conectores entre espacios naturales, fa-
voreciendo y consolidando la personalidad de los municipios y la diversidad biológica 
y posibilitando una actividad productiva agraria viable.

2.2.2 Reconocimiento de la labor de la agricultura en la relación ciudad/
campo

2.2.2.1 Para el CESE un primer instrumento esencial es, sin duda, el recono-
cimiento social, político y administrativo de la existencia de estas zonas rurales/
urbanas (periurbanas) con actividad agraria sometidas a dificultades específicas 
así como del papel que les corresponde en la relación ciudad – campo.

2.2.2.2 Como referencia para el reconocimiento del espacio agrario periurbano 
y de la actividad agraria existente en él, es necesario, en primer lugar, el estudio de 
los problemas que estos espacios deben soportar y que también generan y, en segundo 
lugar, un análisis integral de los valores que estos espacios albergan (agua, pai-
saje, biodiversidad, arquitectura, estructura agraria, etc.) así como de las funciones 
económicas, ambientales y sociales que, dependiendo de los valores presentes, tienen 
que desempeñar.

2.2.3 La sensibilización como herramienta de reconocimiento

2.2.3.1 Es necesario introducir en la sociedad la “cultura del suelo” como 
recurso natural limitado y como patrimonio común de difícil recuperación una vez 
destruido. Es por ello que deben plantearse crecimientos urbanos centrípetos (hacia 

4 . CESE 968/2004 - ECO/120.
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adentro) mediante programas de rehabilitación y recuperación de espacios urbanos 
degradados y zonas industriales obsoletas evitando la lapidación de más suelo para 
construir y legislaciones específicas que interfieran en los procesos especulativos del 
suelo agrario tan presentes en las periferias de muchas ciudades europeas.

2.2.3.2 Para que el reconocimiento social, político y administrativo sea una rea-
lidad europea, el CESE propone que se impulse una acción europea sobre los espa-
cios agrarios periurbanos y la actividad agrícola que en ellos se desarrolla en donde 
se reconozcan sus valores y sus funciones y se establezcan las bases para que cada país 
desarrolle legislaciones específicas para su protección y desarrollo, en base a unos 
criterios básicos comunes.

2.3 Objetivo 2: La preservación de los espacios agrícolas periurbanos de su 
incorporación al proceso urbano mediante la planificación, ordenación e impulso 
municipal

2.3.1 El CESE considera que para la preservación de los espacios agrícolas pe-
riurbanos no es suficiente un reconocimiento social y político conceptual y emocional, 
sino que es imprescindible que todos los Estados miembros dispongan y apliquen 
instrumentos de gestión del suelo agrario periurbano que impidan procesos espe-
culativos que favorezcan el abandono del suelo agrícola.

2.3.2 Para el CESE, se deben crear instrumentos de gestión del suelo sustenta-
dos en seisc pilares:

a) La utilización de instrumentos legales de planificación territorial, ordena-
ción urbana −tanto a nivel europeo como estatal y regional− y de ocupación 
del suelo a nivel estatal y regional, que incorporen el tratamiento de los espa-
cios agrarios periurbanos y las políticas agrarias y dificulten la recalificación 
de suelos agrarios para otros usos.

b) La regulación, mediante instrumentos legales y transparentes, de la cesión 
temporal del uso de tierras por parte de propietarios privados y públicos, 
utilizando contratos de arrendamiento para agricultores profesionales para 
aprovechamiento agrícola y/o ganadero del suelo, que faciliten el rendimien-
to de las explotaciones agrarias.

c) El no gravamen excesivo de las tierras dedicadas a las actividades agrarias en 
estas zonas, con una fiscalidad igual a la de las zonas industriales y/o residen-
ciales urbanas.

d) El impulso y/o recuperación de la iniciativa municipal reforzando el prin-
cipio de subsidiariedad (responsabilidad de la administración y los políticos 
locales) en la ordenación municipal, siempre mediante criterios supramunici-
pales basados en la cooperación intermunicipal y la conectividad territorial.

e) La incorporación de nuevos criterios de financiación de los municipios 
como el concepto de “suelo agrario protegido”, en donde se prime la pro-
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tección del suelo agrario por encima de la ocupación urbanística del mismo, 
permitiendo reducir la dependencia de la financiación tributaria municipal de 
otros criterios.

f) La implantación preceptiva y vinculante, por parte de la administración agra-
ria que corresponda, del “estudio de impacto agrario” siempre que se proyec-
te una actuación sobre el espacio agrario periurbano que pueda implicar pér-
dida de suelo agrario.

2.3.3 En definitiva se trata de preservar, mediante instrumentos de planificación, 
ordenación territorial, de uso del suelo, financiación municipal y estudios de impac-
to agrario, los espacios agrarios periurbanos de la demanda constante de suelo que 
ejerce la ciudad (para el crecimiento urbano, el desarrollo industrial o el terciario, 
así como para infraestructuras de comunicación y energéticas), y evitar procesos de 
degradación territorial que puedan ser aprovechados para desacreditar y justificar la 
desaparición de los espacios agrarios periurbanos.

2.4 Objetivo 3: La garantía de un desarrollo dinámico y sostenible de la 
agricultura periurbana y de los espacios en donde ésta se desarrolla

2.4.1 Para el CESE la garantía de un desarrollo dinámico y sostenible de la 
agricultura periurbana y de los espacios donde se desarrolla ha de realizarse a partir 
del resultado de procesos en los que la administración local tenga un papel funda-
mental, incorporando criterios de gestión intermunicipal, además de los criterios 
territoriales de planificación y ordenación supramunicipales.

2.4.2 Para ello es necesario que los distintos territorios periurbanos se unan y 
se doten de algún organismo que tenga como objetivo fundamental, no solo su 
defensa sino la dinamización de los espacios agrarios y de la actividad agrícola, 
mediante planes supramunicipales de conservación, uso y gestión del suelo.

2.4.3 En este organismo deben participar los agricultores y agricultoras para 
establecer partenariados con vistas a impulsar sus objetivos junto con colectivos 
locales (ciudadanos y electos) y otros interlocutores interesados (universidad, ambi-
entalistas, etc.) y para concertar la gestión del espacio agrario.

2.4.4 Los gestores de las áreas periurbanas han de ser conservadores en los valo-
res territoriales, progresistas, mediante actitudes positivas, imaginativas y creativas, 
en las propuestas de desarrollo de las funciones del espacio agrario periurbano, y 
rigurosos en la regulación de los usos. En definitiva deben utilizar criterios de soste-
nibilidad.

2.4.5 La subsidiariedad en la gestión de los espacios agrarios periurbanos es fun-
damental para garantizar un pacto entre administraciones y sector productivo agrario 
que se base en un compromiso para preservar y desarrollar el territorio de agricultura 
periurbana. Se trata de un contrato para la gestión agraria sostenible entre la ad-
ministración pública y los agricultores.
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2.4.6 La gestión debe basarse en la “red de cooperación”5 entre los agentes 
públicos y privados que están comprometidos en la gestión y organizados mediante 
algún “ente de participación y de gestión” donde concurran y se aglutinen finalida-
des e intereses comunes y se impulsen acciones específicas ligadas a la base territorial 
y los recursos naturales, (ej.: impulso y dinamización de los productos, incorporación 
de las tecnologías de la información y comunicación, fomento de la educación am-
biental, preservación del paisaje, etc.). En definitiva, un ente que defina condiciones 
generales, haga un seguimiento de su aplicación e impulse acciones de soporte y fo-
mento hacia el espacio periurbano que dinamice.

2.4.7 Se trata de trabajar, también en los espacios con agricultura periurbana, en 
la línea propuesta en la Conferencia de Salzburgo, donde se insiste en que “la política 
futura debe canalizar el apoyo comunitario a las zonas rurales a partir de asociaciones 
locales “de abajo arriba” […] dando mayor responsabilidad a las asociaciones de co-
laboración de los programas para la formulación y aplicación de estrategias generales 
basadas en objetivos y resultados claramente definidos” (Principio 6 y 7 de las Con-
clusiones de la Conferencia de Salzburgo)6.

2.4.8 Junto a los “contratos para la gestión agraria sostenible” es necesario no olvidar 
los proyectos de gestión supramunicipal que, por las características territoriales de los espa-
cios agrarios (espacios rurales-urbanos), deben plantearse como proyectos “rururbanos”, 
entre administraciones y los entes gestores, que actúen como medida de conservación y 
recuperación de espacios agrarios y de repercusión mutua, entre la ciudad y el campo, de 
las rentas que se generan. Es fundamental que parte de las rentas derivadas de las externali-
dades que genera el espacio agrario reviertan también en beneficio del sector agrario.

2.4.9 Los “proyectos rururbanos” deben ser impulsados por los entes de par-
ticipación y gestión de los espacios de agricultura periurbana, y han de basarse en 
criterios multisectoriales que integren aspectos productivos que den respuesta a la 
demanda del consumidor; aspectos ambientales que minimicen el impacto de la ac-
tividad productiva sobre el medio ambiente y creen y mantengan paisaje; y aspectos 
sociales que articulen respuestas a necesidades urbanas, como son el uso del espacio 
agrario para actividades al aire libre y pedagógicas.

2.4.10 El desarrollo de proyectos rururbanos y de contratos para la gestión agra-
ria impulsados por el ente gestor del espacio agrario periurbano exigen que previ-
amente se haya elaborado y aprobado un acuerdo institucional entre los agentes 
implicados en la gestión de un espacio agrario periurbano (administraciones, en 
especial la administración local, y sector agrario) respecto a la necesidad de llevar a 
cabo la gestión integral del mismo.

5 La red de cooperación responde a una situación caracterizada por la concurrencia de intereses y/o competencias, a la 
necesidad creciente de un funcionamiento eficiente, a la exigencia de dar solución a los problemas mediante actuaci-
ones transversales e integrales, a la necesidad de relacionarse, coordinarse y corresponsabilizarse. Todo ello implica 
sensibilidad y receptividad por parte de todos los actores territoriales comprometidos para definir objetivos claros, 
planificar y actuar conjuntamente

6 Véase nota 1.
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2.4.11 Este compromiso institucional entre la administración local y supra-
local y los agricultores y agricultoras puede enmarcarse en la redacción de unos 
principios generales definidos, de común acuerdo, en una “Carta de la agricultura 
periurbana”.

2.4.12 La Carta puede ampliarse, para conseguir una mayor concreción y com-
promiso mutuo, redactando y aprobando un “Plan estratégico de gestión y desarro-
llo sostenible” donde se definan los principios y las líneas estratégicas y se concreten 
las actuaciones encaminadas a llevar a cabo con el fin de preservar los valores y desar-
rollar las funciones de un espacio agrario periurbano concreto.

3. conclusión

3.1 La puesta en marcha de estos proyectos rururbanos y de los documentos de 
compromiso mutuo han de basarse en criterios articulados de pacto ciudad-campo a 
través de los órganos gestores y de los mecanismos de participación ciudadana y del 
sector agrario. Estos pactos hacen necesaria la consecución de estos objetivos:

a) Primer objetivo: la existencia de un proyecto territorial de preservación y 
desarrollo de los espacios con agricultura periurbana. Proyectos que deben articular-
se mediante planes territoriales, urbanísticos y uso del suelo, así como legislaciones 
específicas que regulen el mercado del suelo agrario.

b) Segundo objetivo: la estabilidad del suelo agrario periurbano mediante 
instrumentos y mecanismos que garanticen dicha estabilidad, reduciendo al máximo 
la presión urbanística y los usos ajenos a la actividad agraria y facilitando el acceso al 
uso agrario de la tierra.

c) Tercer objetivo: una gestión integral mediante un ente gestor que actúe de 
impulsor y dinamizador del espacio agrario periurbano además de dar a conocer a la 
ciudadanía los valores de estos territorios periurbanos. Ello debe suponer la garantía 
de desarrollo dinámico y sostenible mediante un compromiso de gestión a partir de 
proyectos rururbanos y una relación contractual entre los ciudadanos, la adminis-
tración y los agricultores, a partir de un contrato para la gestión agraria sostenible.

3.2 Para la consecución de estos objetivos es fundamental:

a) La consolidación de la participación activa de las mujeres y los jóvenes en 
los proyectos territoriales y en los contratos para la gestión agraria como garantía de 
presente y continuidad de futuro.

b) La percepción de los ciudadanos de que la actividad agraria es capaz de 
ofrecer seguridad alimentaria porque su gestión es ambientalmente correcta y soci-
almente útil.

c) El agua como factor de consolidación de los espacios agrarios periurba-
nos. Son necesarias legislaciones específicas que, sin menoscabar el uso del agua para 
la agricultura, incorporen una nueva “cultura del agua” basada en el ahorro del uso de 
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las aguas superficiales y subterráneas y la reutilización de las aguas procedentes de 
procesos de depuración de aguas residuales para usos agrarios.

d) La consolidación de estos espacios agrarios periurbanos debe llevarse a 
cabo mediante el reconocimiento social de que están sometidos a dificultades espe-
cíficas.

e) El desarrollo de instrumentos y actuaciones encaminados a la mejora de las 
rentas agrarias, el aumento de la eficacia de las infraestructuras y la mejora de la 
oferta de servicios para la actividad agraria,

f) El impulso de sistemas de producción y comercialización adecuados a las 
demandas del mercado, con especial atención al fomento de la diversidad alimenta-
ria mediante el impulso de una actividad agraria sostenible respetuosa con el entorno, 
de la identidad cultural y del bienestar de los animales.

g) La racionalización del uso de los recursos (especialmente suelo, agua y pai-
saje) y su preservación.

3.3 Dada la fragilidad en que se encuentran los espacios agrarios periurbanos y 
la propia agricultura periurbana europea, el CESE considera de suma importancia la 
creación de un Observatorio Europeo de la Agricultura Periurbana que, además 
de tener una visión europea de los espacios agrarios periurbanos y de la agricultura 
que en ellos se desarrolla, actúe como centro de referencia para el seguimiento, análi-
sis y difusión de la situación de la agricultura periurbana europea y como punto de 
encuentro, reflexión y diálogo entre las administraciones locales de primer y segundo 
nivel y entre distintos organismos europeos y presente propuestas de iniciativa para la 
preservación y desarrollo de estos espacios periurbanos y de su agricultura.

Bruselas, 16 de septiembre de 2004.

 El Presidente  El Secretario General
del Comité Económico y Social Europeo del Comité Económico y Social Europeo

 roger briesch PatricK venturini
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