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1. Introducció 
 

L’objectiu del present treball és realitzar una diagnosi agroecològica sobre el 

potencial agrícola, l’aprofitament de biomassa forestal i la silvopastura en les 

Muntanyes del Baix, centrant-se amb Torrelles de Llobregat, per tal d’obtenir 

informació que permeti desenvolupar un pla d’acció per la transició 

agroecològica del municipi, en primer terme, i extrapolar-ho a tot el sistema 

Muntanyes del Baix a continuació.  

Per a fer-ho es prendrà com a base un treball anterior desenvolupat en el marc 

de l’encàrrec de l’AMB (codi 900075/2017): ‘Exploració de les possibilitats del 

territori periurbà de l’AMB per avançar vers models agroecològics’. Aquest 

encàrrec incloïa un sub-projecte denominat “Anàlisi d’economia circular a l’àrea 

de l’Ordal (biomassa-ramaderia)”. Aquí es reprenen objectius i s’aplica una 

metodologia d’obtenció de dades sobre el terreny, per tal d’aprofundir en els 

resultats i vincular els diferents vessants proposats. 

 

Objectius específics 

• Avaluar el potencial de les Muntanyes del Baix com a sistema.  

• Avaluar el potencial agrícola i la seva transició agroecològica.  

• Avaluar el context energètic amb l’aprofitament dels boscos – biomassa 

forestal. 

• Avaluar la situació de la silvopastura.  

• Proposar un pla futur de DLAe. 

 

Metodologia: 

• Anàlisi de dades secundàries: Estadístiques, bases de dades, estudis, articles, 

documents oficials i webs diverses. 

• Elaboració de mapes 

• Entrevistes (exploratòries i en profunditat) (18 en total) (6 de l'administració, 4 

del sector agrari, 2 del forestal, 1 de silvopastura i 5 de petit comerç-

equipaments-entitats). 

• Enquestes (n=50) (consumidors). 
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2. Metodologies 
 

En aquest apartat es concreta la manera de dur a terme la diagnosi participativa del 

present treball atenent als objectius anteriorment explicats. 

 

El disseny metodològic incorpora tècniques quantitatives, qualitatives i participatives 

de recollida i anàlisi de la informacio. S'ha combinat el recull d'informació de fonts 

secundàries - mètode quantitatiu-: estudis realitzats a la zona, pàgines web, 

documents oficials, informació georefernciada de diferents bases de dades (SIGPAC, 

CREAF etc.) amb entrevistes semi-estructurades i una enquesta  -mètode qualitatiu-. 

Posteriorment, hem analitzat les dades obtingudes de tots dos com es mostra a 

l'apartat sis de resultats, i els corresponents annexos. Així com també hem deixat 

plantejats els futurs tallers de participació. 

 

En funció de les tècniques, el cronograma que ens hem marcat ha estat el següent: 

 

*La primera jornada de devolució es planteja col·lectiva de tots els participants en la diagnosi i oberta a qui es vulgui 
apuntar. 
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 2.1 Recull d'informació de fonts secundàries 

 
Estadístiques, bases de dades, estudis, articles, documents oficials i webs diverses. 

Totes indicades al treball i referenciades a la bibliografia. 

 

2.2 Elaboració de mapes 
 

Ens hem trobat en la necessitat de creuar informació procedent de diferents bases de 

dades per arribar a noves conclusions en relació a les preguntes que ens havíem fet 

inicialment. En l'annex de mapes s'indiquen les diferents bases de les quals s'ha extret 

la informació. 

 

Gran part dels casos han estat interseccions i extraccions de dades amb l'ArcGis 10.3  

presentades en l'apartat de resultats i manipulats en l'Excel 2007. Però també, ens 

hem trobat en la necessitat de mapificar algunes de les dades obtingudes de les 

entrevistes, com ara les zones silvopastura i posicionament dels estables, també amb 

l'ArcGis 10.3, o els fluxos entre els diferents actors a Torrelles de Llobregat amb 

Photoshop CS6.  

 

Durant el treball es trobaran referències a aquests i per a més informació també es pot 

consultar l'annex de mapes (Annex 1: Mapes). 

 

2.3 Entrevistes 
 

En una primera immersió per conèixer de la situació i les potencialitats, hem optat per 

entrevistes semi-estructurades. Aquestes ens han permès, d'entrada, un contacte més 

directe i íntim amb tots els agents del territori. 

 

Les entrevistes semi-estructurades a informants clau han estat fetes segons un guió 

temàtic prèviament establert (Annex 2: Entrevistes) i atenent als diferents sectors 

necessaris per obtenir una aproximació a la situació actual dels dos pilars plantejats: 

agrícola i forestal-silvopastura, a Torrelles de Llobregat. 
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La forma de selecció no ha estat la mateixa en tots els sectors: 

 

A l'administració buscàvem per una banda, una visió general a través de l'actual gerent 

del Parc Agrari, Raimon Roda, qui, a més a més, havia fet anys enrere un treball sobre 

Torrelles de Llobregat. Una de metropolitana, a través d'un dels referents professionals 

del treball. I, per últim, una de local, el regidor de medi ambient de l'ajuntament de 

Torrelles de Llobregat.  

 

Pel que fa a l'agrícola, consideràvem essencial contactar amb una persona de la 

Cooperativa agrícola perquè ens expliques la situació global del sector i l'únic 

productor ecològic del poble, Montmany.  

 

El sector forestal queda representat per l'associació de voluntaris forestals així com per 

l'experiència de Begues de calderes de biomassa que vam poder visitar. 

Malauradament no hem pogut contactar en cap propietari ni amb l'única empresa de 

fusta de la zona, Vallderus. 

 

En relació a la silvopastura, Torrelles just ha acabat la seva licitació i es troben en 

tràmits d'una nova. Havent marxat el pastor d'allà, vam contactar amb el pastor de 

Sant Boi de Llobregat, un dels municipis veïns. 

 

Per últim,  el petit comerç i equipaments. Vam escollir-ne aquells que, a priori, per com 

definien el seu projecte a les seves pàgines web o pel servei que oferien, eren molt 

possibles les sinèrgies amb els sectors anteriors. Per una banda, un restaurant de Km 

0 i un forn de pa ecològic i, per altra, la planta de compostatge que s'ubica al municipi.  

 

En tots els casos, l'efecte bola de neu ens ha portat a fer més entrevistes de les 

plantejades d'un inici enriquint així la diagnosi.  

 

La manera de contactar amb els entrevistats ha estat per correu electrònic o, en cas 

de no rebre resposta, per telèfon. A l'hora de presentar-nos utilitzaven una carta de 

presentació. (Annex 2: Entrevistes; 2) 
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Finalment, han estat 18 entrevistats. Sis de l'administració, quatre del sector agrari, 

dos del forestal, un de silvopastura i cinc de petit comerç-equipaments-entitats. Totes 

les entrevistes han estat enregistrades i transcrites. La duració ha estat entre 25 

minuts, la més curta, i una hora i quart, la més llarga. 

Durant el treball es trobaran les referències a aquestes i per a més informació també 

es pot consultar l'annex d'entrevistes on s'inclouen les transcripcions i la informació 

extreta de cadascuna de les entrevistes realitzades (Annex 2: Entrevistes). 

 

 

2.4 Enquesta 
 

Atenent a la necessitat de dinàmica entre productor-consumidor vam elaborar una 

enquesta que tenia per objectiu recollir informació sobre els hàbits de consum a 

Torrelles de Llobregat. 

 

L'enquesta era anònima i constava de 13 preguntes, vuit de resposta única i cinc de 

múltiple. Es combinava amb un mapeig, on els participants col·locaven en els diferents 

establiments on compraven les diferents icones d'aliments que els proporcionàvem 

(ous, lactis, carn, peix, fruita, hortalisses, pa i cereals). 

 

La van contestar un total de 50 persones, 20 en persona en una jornada a la plaça de 

l'Ajuntament i 30 per mitjà d'una enquesta online amb la plantilla Google Forms i 

enviada a través de gent coneguda i entrevistats de Torrelles, els quals la van reenviar 

als seus coneguts via xarxes socials. 

 

Durant el treball es trobaran referències a aquests i per a més informació també es pot 

consultar l'annex d'entrevistes (Annex 3: Enquestes). 

 

 

2.5 Tallers participatius 
 

Es plantegen una sèrie de tallers per confrontar les diferents visions així com 

possibilitar la interacció entre els actors del territori i aprofundir en el debat. Els tallers 
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ens permetran reflexionar sobre la realitat plegats fent possible una diagnosi 

compartida, plantejar possibles línies d'acció consensuades com articular possibles 

actors per acordar un pla de treball compartit i formar un grup motor, si s'escau. Es 

pensen en relació a dos dels sectors: l'agrícola i el forestal.  

A l'annex de tallers es desglossa la proposta d'aquests. (Annex 4: Tallers) 

 

 

Observacions 

Lloc: Tant l’Ateneu com la Biblioteca són llocs neutrals i amb sales disponibles tot i que 

les condicions de silenci d’una biblioteca i el mobiliari més adient de l’Ateneu fan 

inclinar-se per aquest a priori. 

Duració: Tallers no més llargs de 2 hores perquè després de la jornada la gent està 

cansada i en més de dues hores es perd l’atenció i augmenta el cansament i la gana. 

Considerant la proximitat de l’hora de sopar, en les jornades més llargues potser aniria 

bé dur quelcom per berenar. 

 

 

2.5.1 Tallers sector agrícola 
 

L’agricultura de muntanya a Torrelles de Ll. està en retrocés, cada cop són més els 

conreus abandonats. Com ja hem explicat en l'apartat quatre, mentre que 

tradicionalment l’agricultura ha estat la base econòmica del municipi, actualment és 

l’últim sector en ocupació. 

 

Va minvant l'agricultura mentre que, en canvi, l’Ajuntament intenta fomentar-la ja que 

la considera un factors clau. Com participen els pagesos d’aquestes iniciatives? són el 

que necessiten? 

 

Per esbrinar-lo, plantegem per una banda un sociograma i, per altra, un DAFO i 

priorització per punts. 

 

La raó del sociograma rau en entendre les relacions entre els diferents actors del 

territori. Aquestes són clau per millorar alguns fluxos, crear sinèrgies, optimitzar 

recursos...  
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Pel que fa a la tècnica DAFO facilitaria el coneixement de la situació actual del sector 

agrícola des de la visió dels mateixos pagesos. Per què està en retrocés? És a dir, 

quines són les seves dificultats i amenaces? podria ser reversible? com? Quines són, 

doncs, les fortaleses i oportunitats? 

 

Aquesta tècnica normalment genera molt volum d’informació que costa de digerir. És 

per això que la combinem amb tècniques de priorització. Concretament es proposa 

una priorització per punts: Quines són les línies d'acció prioritàries? Com es poden 

activar? Pot ajudar l’administració local? 

Finalment, un últim taller es tractaria de la devolució i avaluació de les jornades de 

treball. Així com la formació d'un grup motor si es possible. 

 

A l'annex de tallers es desglossa la proposta d'aquests. (Annex 4: Tallers) 

 

Observacions 

- Data: Abans o després de l’inici de la collita de la cirera,  major cultiu de la zona, 

durant seria difícil. Abans ha estat impossible donat els tempos de diagnosi i treball. 

Les cireres més tardanes són al juliol així que els tallers hauran de ser a partir de 

mitjans de setembre, passat l'estiu. 

- Horari agrícola: A convenir. Es proposa cap a les 19h, després de la jornada. 

 

2.5.1 Tallers sector forestal 
 

Torrelles de Llobregat és un poble amb tradició d’explotació dels boscos. Amb 

la substitució d’aquesta energia local per combustibles fòssil d’importació 

l’activitat ha anat a menys. Els boscos no estan gestionats i amb la pèrdua del 

teixit agrària cada com hi ha més matollars i boscos febles. L’acumulació al 

sota bosc, la poca distància entre els peus, el risc d’incendi... Són diferents 

punts que hem trobat en el desenvolupament del treball. En aquest taller es 

farà una devolució del treball realitzat. Amb especial èmfasi en dades i 

capacitat de benefici amb una bona gestió del bosc. Per seguir amb una 

determinació de punts forts i punts febles de l’explotació forestal.  
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Un cop digerida la informació estreta del primer taller es convocaria un segon 

taller per fer el retorn de la informació extra estreta i com podria trenar-se una 

acció a través de les institucions. 

 

Per fer la devolució dels resultats obtinguts sobre silvopastura i ús de biomassa 

forestal als regidors dels municipis de les muntanyes del Baix es proposa 

aprofitar l’avinentesa d’alguna torbada que facin tots els regidors de la zona ja 

que convocar-los per aquesta sola qüestió seria difícil. A través del Consell 

Comarcal o l’AMB s’hauria de demanar una finestra de temps en qualsevol 

jornada que organitzin per poder realitzar-ho. 

 

Consistiria en fer un retorn amb un projector del treball i presentar els beneficis 

i oportunitats que se’n desprenen, així debatre amb els presents i veure els 

interessos en cada municipi per seguir avançant en trenar aquests dos 

aspectes.  

 

En l'annex 4: tallers hi ha fitxes explicatives de cadascun d'aquests. 

 

Observacions 

- Data: finals de tardor seria el millor moment per realitzar el taller (o tallers) i així donar 

continuïtat al projecte. Abans de l’aturada de l’estiu provocaria una desconnexió. A 

més a més des de l’ajuntament també es va comentar la dificultat de contactar amb els 

propietaris (tenen una associació, sembla que no gaire activa, de propietaris de boscos 

del baix Llobregat, però específicament de Torrelles no n’hi ha) en un període curt de 

temps. 

- Horari: la coordinació d’agendes per l’horari seria complexa, havent dinat seria el 

moment en què més gent podria coincidir. 
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3. Resultats 
 

En aquest apartat es recull la informació extreta de fonts primàries, les entrevistes, i 

secundàries, els mapes i dades.  

 

3.1 General 

3.1.1 Sòl dels municipis de muntanyes del Baix 
 

A partir del mapa del sòl del SIGPAC (2015) de l'annex 1: mapes, hem calculat tres 

grans grups de cobertes pels diferents municipis de les muntanyes del Baix.  

Aquests sòls (sense tenir en compte els de Vallirana i Olesa) sobre el total de l'àrea 

metropolitana suposen (Annex 1: Mapes; 1.1): 

 

Sòl 
% sobre el total de l’àrea  
metropolitana de Barcelona 

Pastures 50% 

Forestal 64% 

Conreu 57% 
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3.1.2  Titularitats del sòl 
 

La qualificació del sòl de les parcel·les titularitat de l'Ajuntament de Torrelles de 

Llobregat és la següent (Annex 1: Mapes; 1.2) 

 

qualificació Aj. de Torrelles 
superfície 
(ha) 

superf. en relació al 
conreu potencial (ha) 

% conreu 
potencial/qualif. 

19,20,21 
desenvolupament 
urbà 4,1 0,1 2% 

24 
rústic protegit de 
valor agrícola 3,1 0,5 15% 

26, EL lliure permanent 7,9 0,8 10% 

30 àrees forestals 3,4 1,2 36% 

4 
sistema de 
serveis tècnics 1,6 0,1 6% 

6a,6b 
parcs i jardins 
urbans 13,5 1,2 9% 

7b 
equipaments de 
nova creació 3,8 1,1 29% 

  
37,3 4,9 13% 

 

 
La suma total de conreu potencial en titularitats del sòl de l'ajuntament de Torrelles és 

5,3 ha; 4,9ha de les quals qualificacions relacionades amb els espais oberts, 90% de 

les quals (4,5ha) ubicades a les vores. 

 

 

3.1.3  Estructuració 
 

Els accessos principals al nucli de Torrelles de Llobregat són dos: la BV-2005 que 

envolta al poble donant accés a les tres urbanitzacions del municipi, i el camí forestal 

provinent de Begues. 

 

L'activitat a Torrelles de Llobregat s'estructura a través del carrer Major el qual 

s'allarga des de la BV-2005, a través de la Pujada de Can Roig, fins al camí forestal de 

Begues, a l'altra banda. 

 

S'observen tres nodes d'activitat conformats pels equipaments, comerç i patrimoni 

històric del municipi: el de la plaça dels Països Catalans, el de la plaça de l'Ajuntament 

i a l'encreuament del carrer Major amb la BV-2005, aquest últim més atomitzat. Pel 

que sembla es potenciarà amb una sèrie d'equipaments previstos en la zona. La 
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proximitat a aquest de la Cooperativa Agrícola -situada a una vora-, així com poc més 

d'una hectàrea de conreu potencial podria significar una oportunitat d'estirar el node 

d'activitat i activar les sinèrgies amb el sector agrari. (Annex 1: Mapes; 1.3)  

 

3.1.4  Prevenció d'incendis 

 
La coberta de conreu potencial, en canviar de conreu a forestal augmenta el risc 

d'incendi, deixant així d'actuar com a tallafocs natural. La relació entre les diferents 

cobertes i els risc d'incendi són en les muntanyes del Baix (Annex 1: Mapes; 1.4)  

 

coberta risc superfície 

% sobre total 
del  tipus de 
coberta 

forestal 

alt-molt 
alt 22.343 78% 

moderat 1 0% 

baix 6.230 22% 

conreu 
potencial 

alt-molt 
alt 3.994 67% 

baix 2.020 34% 

conreu 
alt-molt alt 999 19% 

baix 4.389 82% 

  
D'aquesta superfície de conreu potencial el 60% correspon, actualment, a coberta 

forestal (1.481ha). 

 
 
 
 

3.2 Agrícola 

3.2.1 Tipologies agrícoles 
 

 

El conreu potencial a les muntanyes del Baix comparant les cobertes del 1956 amb les 

del 2009 és el següent (Annex 1: Mapes; 1.1 i 2.1) 
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Municipi 
Superfície 
(ha) 

% sobre 
conreu 
potencial 
mun del Baix 

% sobre total 
conreu potencial 
de l'àrea 

Begues 210 8% 3% 

Cervelló 271 11% 5% 

Corbera de Llobregat 178 7% 3% 

Gavà 271 11% 4% 

La Palma de Cervelló 157 6% 3% 

Pallejà 151 6% 3% 

Sant Boi de Llobregat 271 11% 5% 

Sant Climent de 
Llobregat 376 15% 6% 

Sant Vicenç dels Horts 99 4% 2% 

Santa Coloma de 
Cervelló 134 5% 2% 

Torrelles de Llobregat 146 6% 2% 

Viladecans 240 10% 4% 

Total 2.638 
   

 
Els cultius majoritaris a Torrelles de Llobregat segons DUN (2016): 

 

cultiu 
Superfície 

(ha) 

% sobre el 
total del 

cultiu 

altres cultius 0,0 0% 

caqui 1,0 2% 

cirerers 27,5 58% 

fruiters varis 0,8 2% 

guaret no sie/sup. 
Lliure 1,9 4% 

horta 4,7 10% 

oliveres 7,4 16% 

pomeres 0,8 2% 

presseguers 2,8 6% 

 
En comparació a la superfície total de Torrelles: el conreu potencial suposa l'11% 

(146ha), el 17% (230ha) són vores de les quals un quart corresponen a conreu 

potencial (58ha). És a dir, el 40% del conreu potencial està ubicat en vores. 
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3.3 Forestal 

3.3.1 Aprofitament de la biomassa 

 
Consideracions prèvies(Annex 1: Mapes; 3.1): 

1. A les zona de les Muntanyes del Baix (Ordal-Garrafa), en l’àmbit de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, hi trobem dos tipus de climes: El subhumit sec 

(C1) i el subhumit humit (C2) 

2. Coníferes : Pinedes de pi blanc (principalment) 

Planifolis : Alzinars (principalment) 

3. Els criteris d’accessibilitat emprats són els següents: 

 Fins a 400 metres des dels vials amb zones de pendent <30% 

 Fins a 75 metres des dels vials amb zones de pendent >30% i <60% 

 Fins a 50 metres des dels vials amb zones de pendent >60% i <100% 

 
Taula 1. Superfície forestal accessible amb un recobriment  forestal de més del 20 % 

(elaboració pròpia amb dades CREAF a partir de L'«Estudi del potencial productiu de 

biomassa primària a l'AMB» d’Enginyeria Burrial-SCPP en el marc del PSAMB 2011-

2020). 

 

 

Municipi 
Aprofitament (t 
30% BH) 

% t acumulat i 
accesible 
respecte total 

Producció anual 
(t 30% BH) 

%producció 
anual en t 
30% BH 

Begues 19.410 13 2.359 18 

Cervelló 31.649 21 2.820 21 

Corbera de 
LL. 18.541 13 1.683 13 

Gavà 15.029 10 1.332 10 

La Palma 
de C. 8.569 6 679 5 

Pallejà 8.112 6 612 5 

St. Boi de 
Ll. 4.023 3 357 3 

St. Climent 
de LL. 11.096 8 1.015 8 

St. Vicenç 
dels H. 5.006 3 400 3 

Sta. Coloma 
de C. 3.603 2 292 2 

Torrelles de 18.949 13 1.588 12 
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Ll. 

Viladecans 3.558 2 288 2 

  147.545   13.424   

* BH=percentatge d'aigua sobre el pes en humit de la fusta 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Massa forestal acumulada i accessible amb un recobriment  forestal de més 

del 20 % (elaboració pròpia amb dades CREAF a partir de L'«Estudi del potencial 

productiu de biomassa primària a l'AMB» d’Enginyeria Burrial-SCPP en el marc del 

PSAMB 2011-2020). 

 

Municipi 

kWh 
potencials 
acumulat 

kWh potencials 
anuals 

Begues 59.904.752 7.285.017 

Cervelló 97.719.618 8.722.030 

Corbera de LL. 57.203.973 5.197.344 

Gavà 46.432.423 4.125.488 

La Palma de C. 26.438.528 2.098.104 

Pallejà 25.011.701 1.887.734 

St. Boi de Ll. 12.430.780 1.106.450 

St. Climent de LL. 34.297.082 3.146.626 

St. Vicenç dels H. 15.447.329 1.234.658 

Sta. Coloma de C. 11.119.355 903.191 

Torrelles de Ll. 58.483.529 4.908.899 

Viladecans 10.981.634 889.908 

  455.470.702 41.505.507 
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3.3.2 Equipaments de biomassa 

 
Actualment són 9 equipaments de biomassa sobre els 1145 de les muntanyes del Baix 

(Annex 1: Mapes; 3.2): 

nom equipament municipi tipologia 
consum estimat 

(T/any) combustible 
potència 

(KW) 
ús de xarxa 

de calor 

1-Centre 
d'Educació 
Ambiental i 
d'Estudi 
 dels Residus de la 
Masia Torre de la 
Vila 

Sant Boi de 
Ll. Cultural 11 Estella forestal 20 

 2-Centre cívic el 
Roure Begues Cultural 70 Estella forestal 300   

3-Escola Sant 
Cristòfor Begues Educatiu 130 Estella forestal 500 

Sí(llar 
d'infants "El 
Guinyol") 

4-Llar d'infants 
Guinyol Begues Educatiu 130 Estella forestal 500 

Sí(escola 
Sant 
Cristòfol) 

5-Camp municipal 
de futbol Begues Esportiu 115 Estella forestal 500 

Sí(piscina 
municipal) 

6-Piscines 
Municipals Begues Esportiu 115 Estella forestal 500 

Sí(camp 
municipal de 
futbol) 

7-Escola Bressol 
Plaça del Mestre Cervelló Educatiu 6,3 Pèl·lets 35 

 

8-Escola Bressol 
Municipal 

Sant 
Climent de 
Ll. Educatiu 17 Pèl·lets 75   

9-Escola 
Montpedrós 

Santa 
Coloma de 
Cervelló Educatiu 25 Policombustible 135   

 

 

3.4 Silvopastura 

 

La superfície detectada a les muntanyes del Baix que treballa silvopastura és la 

següent (Annex 1: Mapes; 4.1): 

 

* Les ovelles mengen herba arran de terra (més prat) i les cabres més llenyós i 

sotabosc. 

 
zones de protecció 

(25m) longitud (linial-m) Superfície(ha) 
% superf. sobre 
total 

mantingudes amb 319.527 7.359 93% 
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maquinària 

mantingudes amb 
silvopastura 18.520 52 7% 

 

municipi silvopastura 
nº 
estables 

Superfície 
(m

2
) 

tipus 
estable tipus ramat 

caps 
ramat observacions 

Begues sí 1 

 fixe mixte 
(cabres i 
ovelles, 
sobretot 
cabres) 170 

remunerat per 
l'ajuntament 

 

temporal 

Corbera · ·        · 

Gavà · ·        · 

La Palma 
de 
Cervelló · · 

 

      · 

Pallejà sí · 

 

      

remunerat per 
l'ajuntament. (sense 
informació perquè 
acaben d'iniciar-la) 

Sant Boi 
de 
Llobregat sí 1 

200+600(pati) fixe 

ovelles 200 
remunerat per 
l'ajuntament 600-2500 temporal 

Sant 
Climent de 
Ll. sí 0 

 

      

servei mancomunat 
amb 
Torrelles (zona 
Celaspina) 

Sant 
Vicenç 
dels Horts · · 

 

        

Santa 
Coloma de 
Cv. sí 0 

 

      

servei mancomunat 
amb 
Torrelles (zona 
Celaspina) 

Torrelles 
de 
Llobregat sí 2 

300 fixe  mixte 
(cabres i 
ovelles, 
sobretot 
cabres) 300  

en procés de licitació 
no està remunerat, hi 
ha suport logístic 200 temporal 

Vallorana · ·          

Viladecans · ·        
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  3.5 Enquesta 

 
S’han fet 50 entrevistes, d’aquestes un 58% eren dones i un 42% homes. El 88% dels 

enquestats es trobaven en la franja d’edat dels 31-65 anys. La ubicació dels habitatge 

dels enquestats s’ha distribuït equitativament entre el nucli urbà (amb un 50%) i les 

urbanitzacions (46%). 

  

Segons els enquestats la majoria dels productes que consumeixen tenen Catalunya 

com origen de producció, seguit del municipi (Torrelles de Ll.). Només dos entrevistats 

han considerat que els productes que consumeixen, peix en dos casos, venen de fora 

de l’Estat espanyol. Les llegums i la carn han estat els productes amb l’origen més 

desconegut per part dels consumidors.  

  

Dels enquestats la majoria realitza la seva compra en el súper local (Condis), 

representa el 56% de les compres de carn, el 46% del consum de làctics i el 42% del 

consum d’ous al municipi.  

  

La compra de fruites i verdures es concentra també en el comerç local, a Can Balasch 

(34% de la venta de fruites i el 28% de la venta de verdures) que tenen producció 

pròpia; i a Ca la Flora (26 % de la venta de fruites i 26% de venta de verdures). Entre 

aquests dos comerços es proporciona més del 50% del consum de fruites i verdures 

del municipi. 

  

Un 32% dels enquestats asseguren consumir producte ecològic en majoria, un 40% 

consumir-ne algun cop, un 22% no en consumeixen mai i la resta (un 6%) ho 

desconeix. La raó principal per consumir-ne (escollida per un 64% de la mostra) és 

que són més saludables. La raó principal per no consumir-ne és que són més cars. 

  

Pel que fa a les compres en xarxes alimentàries alternatives (XAA) la més comú és la 

compra directa al productor, aquesta opció representa el 64% de tots els enquestats 

que compren en xarxes fora dels circuits habituals. Tot i això, la compra en XAA és 

una opció molt minoritària entre els torrellencs, la participació, en comparació amb 

establiments convencionals, en grups o cooperatives de consum no arriba a l’1%, així 

com el repartiment de productes a domicili o els punts de venda col·lectius. 
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Ara bé, un 45% dels enquestats asseguren estar interessats en participar en alguna 

d’aquestes XAA, com el grup de consum.  (Annex 3: Enquestes i Annex1:Mapes; 2.3) 

 
 

3.6 Entrevistes 
 

A partir de les entrevistes s'elabora un llistat d'usos nous proposats de ser col·lectius, 

un mapa de fluxes i, per últim, les següents taules-resum en funció de les temàtiques 

abordades, entre parèntesi es pot observar el sector de l’actor que ho comenta (ad-

aministratiu, ag-agrícultor, f-forestal, s-silvopastura i e-entitats, equipament i petit 

comerç). Es poden consultar les fitxes de la informació extreta dels diferents 

entrevistats a l’annex 2 d’entrevistes (Annex 2: Entrevistes) 

 

3.6.1 Possibles usos col·lectius 
 

Sector agrícola      Sector forestal 

molí d'oli       Zona d'assecatge 

cambres frigorífiques      magatzem biomassa 

obrador de productes elaborats    fabricació de pèl·let 

magatzem       màquines per triturar 

mercat         

potenciar cooperativa agrícola 

cooperativa consumidors / grup de consum 

logística de transport 

 

 

3.6.2 Mapa fluxos 
 

En el mapa de fluxos es poden observar les relacions existents, i les possibles, 

detectades fruit de les entrevistes. S'observen Montmany i el Forneret com els actors 

que més relacions teixeixen. Així mateix, es descobreixen un gran nombre de relacions 

possibles. (Annex1:Mapes; 2.2) 
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3.6.3 Informació extreta 

 

 
 



 
 

 

 24 

 
 



 
 

 

 25 

 
 



 
 

 

 26 

 



 
 

 

 27 

 

 
 

 
 



 
 

 

 28 

 



 
 

 

 29 

 

 
 
 



 
 

 

 30 

  

 

 
4. Discussió 
 

Es presenta la discussió dels resultats anteriors en funció dels tres sectors analitzats: 

agrícola, forestal i silvopastura. Per últim, i atenent a aquests, la conjunció de les 

Muntanyes del Baix com a sistema. 

 

Agrícola 
 

La superfície de sòl agrícola amb potencial per conrear-se a les Muntanyes del Baix és 

d’aproximadament 2500 ha, un 9% dels 286 km2 de superfície d'aquests municipis. La 

superfície de conreu potencial està exposada a la deixadesa, l’especulació i el risc 

d’incendis, un 66% d’aquesta superfície té un risc alt o molt alt de patir-ne. A diferència 

d’això, les zones de conreu tenen majoritàriament un risc d’incendi baix (81.5%). 

Veiem,doncs, la importància dels conreus com a tallafoc natural.  

 

Recuperar aquestes parcel·les, com ens explicava M. Domènech, costaria entre 10 mil 

i 30 mil euros per hectàrea. Un cost elevat, però necessari a ser considerat davant els 

riscos evidents que comporta el tenir-lo abandonat i la voluntat de desenvolupar 

agricultura periurbana per satisfer les demandes de la ciutat (42), a més de l’articulació 

del territori –el mosaic agroforestal- amb l’aportació ecosistèmica i ambiental que 

desenvoluparia.  

 

El cost de recuperació es veu incrementat en aquest cas, en tractar-se d'agricultura de 

muntanya degut a l'orografia i les característiques del terreny (grans pendents, 

necessitat de feixes, fragmentació de camps...). Ara bé, cal destacar que tot i patir 

aquestes dificultats, a Torrelles de Ll., l'agricultura no està considerada de muntanya i 

no poden accedir a subvencions per escasses dos dècimes de pendent, 19,8% davant 

el 20% que marca la llei. 

 

L’accés a aquestes parcel·les, però, és difícil. En el nostre municipi de referència la 

titularitat del sòl és majoritàriament privada. Pel que fa al sòl agrícola en mans del 

consistori municipal, veiem que només 3 ha qualificat com a clau 24 de valor agrícola i 
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només 5 ha de conreu potencial, davant de les 146 ha de conreu potencial al municipi, 

un escàs 3% d'aquestes. 

 

Per poder accedir a la terra, l’ajuntament de Torrelles de Ll. va posar en marxa un 

banc de terres. Ara bé, el projecte no es va dur de forma proactiva i ningú es va 

encarregar de fer-lo funcionar així que no va donar cap moviment a l’accés a parcel·les 

segons ens comentaven M. Yuste i T. Escudero. Altres municipis com ara el Prat de 

Llobregat, ens apuntava R. Roda, han optat ara per una política de compra de sòl 

públic. 

 

En aquests sòls a Torrelles de Ll., si no hi ha ningú encarregat de dinamitzar els 

contactes i s’incentiva la pràctica agrícola amb alguna mena de suport, com poden ser 

les formes d’incubadores agràries, difícilment podrà tenir èxit. Com tampoc en podrà 

tenir si noves dinàmiques d’entendre el sector, com és la proposta agroecològica, no 

s’introdueix en els productors que hi ha, majoritàriament, a Torrelles. 

 

Aquests agricultors són una vintena dels quals només un fa producció agroecològica 

(Montmany), de professionals en són pocs –n’hi ha 5-, la resta són a temps parcial. 

Potser per treballar zones del mosaic pagesos a temps parcial poden ser suficients.  

 

   

11 Figura. Elaboració pròpia. Composició sector agrícola a Torrelles de Ll. a partir d'entrevistes TFP 

 



 
 

 

 32 

Potenciar l’espai de la cooperativa agrícola torrellenca com a vertebrador i suport mutu 

del sector és una proposta rellevant que s’ha recollit també. Amb el suport de 

l’ajuntament s’ha ressuscitat recentment la cooperativa per donar serveis de 

subministrament, adobs, regs...  Aprofitar l’avinentesa per explorar sinèrgies entre 

agricultors, innovar i veure noves maneres de fer fóra interessant. Així com també amb 

els torrellencs, com hem apuntat adés, gràcies a la seva proximitat a un potencial nucli 

d'activitat. El terreny just davant de la Cooperativa, poc més d'una hectàrea de conreu 

potencial, podria esdevenir frontissa entre el teixit urbà i l'agrícola. 

 

Altres propostes passen per reconèixer el treball pel manteniment del mosaic 

agroforestal que fan els pagesos i pagar-los per aquests. A més a més, degut a 

l'estacionalitat del cultiu, combinar-lo amb altres feines com el manteniment de camins 

o amb l'agroturisme. Un turisme que passi per la preservació de l’entorn natural, en la 

diversificació de l’oferta lúdica i en la seva singularitat en front als municipis del voltant, 

per exemple escoles natura, turisme verd o granges escola. (43)  

 

Així mateix, es fa patent la necessitat d'infraestructures comunes  en el municipi, o 

inclòs de manera supramunicipal amb municipis veïns, com ara obradors comuns per 

a productes elaborats o cambres frigorífiques. 

 

Ara bé, en la majoria d’entrevistats relacionats amb el sector, el pessimisme regna 

com a actitud dominant: els baixíssims preus que paguen les grans distribuïdores, la 

inestabilitat i duresa del camp així com la manca de relleu generacional són les 

problemàtiques més habituals. Una altra de les problemàtiques majoritàriament 

recollides és el porc senglar com a plaga que dificulta molt les pràctiques agrícoles. En 

aquesta darrera problemàtica el suport econòmic per instal·lar tanques. (44) que ha 

ofert el consistori no ha resultat del tot satisfactori ja que hi ha hagut casos que, tot i 

instal·lar-la, els senglars han destrossat els camps. Sense una bona gestió dels 

boscos i regulació de l’espècie la cara mesura de contenció que són les tanques els 

pagesos asseguren que no és suficient.  
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Hàbits de consum i distribució 

 

L’únic agricultor de Torrelles de Ll. que distribueix  en XAA és Fruits Montmany i 

gairebé no en comercialitza al municipi. Segons l’enquesta les compres en xarxes 

alimentàries alternatives a Torrelles són molt minoritàries, ni un 1%. Al poble no hi ha 

cap grup de consum. Per altra banda, un 45% dels enquestats asseguren tenir interès 

a participar-hi. Aquí s’obre un ventall a dinamitzar per poder donar cabuda als 

productes locals i ecològics, una demanda de la població davant d’una manca de 

presència al municipi d’aquest tipus de productes. És curiós que l’únic productor 

ecològic del municipi que a més ajuda a forma grups de consum no en vengui al seu 

municipi, per falta d’interès de la població local assegura. 

 

Tot i això, segons els enquestats, el 64% del consum de fruita i verdura es concentra 

en els dos comerços del nucli de referència (El celler de Can Balasch i Ca la Flora), 

així com el consum de peix i d’altres productes en el supermercat local principal 

(Condis). Hi ha doncs un cert teixit de comerç al municipi que es podria enfortir amb 

producte local, al Condis del municipi, per exemple, venen els ous ecològics del poble 

de Cal Reinal. I al Celler de Can Balasch on venen, no tots però sí una part 

considerable, de productes propis. Aquests darrers fan producció convencional en 

l’horta, però integrada en els fruiters, cireres principalment. S’està produint el relleu 

generacional de la finca i sembla que hi pot haver més cabuda de propostes 

agroecològiques.  

 

En l’àmbit ecològic també trobem la fleca del Forneret. Són també molt actius en la 

distribució dels seus productes. Amb Fruits Montmany comparteixen logística sovint 

per distribuir els seus productes fora del municipi, en aquest cas. Tots dos són actors 

de referència per dinamitzar aquest teixit en el municipi.  

 

Per contra, més de la meitat de la població viu en urbanitzacions disperses i aprofiten 

la variant per sortejar el nucli i desplaçar-se a Barcelona a treballar o a les grans 

superfícies de supermercats de Sant Vicenç dels Horts per carregar la compra. A la 

gran majoria d'aquests només consumeixen en el municipi per posar gasolina al cotxe. 

(45) 
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Parc agrari 

 

La majoria de municipis de les muntanyes del Baix no formen, com a municipis de 

muntanya, part del Parc Agrari. La reivindicació dels municipis de muntanya és 

d'entrar-hi però aquesta reivindicació és presenta com a un polèmica en relació a la 

configuració d'un parc agrari discontinu. 

 

Per una banda, seria un avantatge vincular-lo al Parc Agrari ja establert com a entitat 

potent per compartir circuits de distribució, comercialització, etc. En cada zona la 

producció és diferent així que es podria oferir un ventall més gran de productes 

valoritzats de la zona. Relacionar diferents productes amb la zona del Baix Llobregat 

en unes estratègies comercials conjuntes seria un bon pas, fins i tot crear una marca 

comuna. Les cireres de les Muntanyes del Baix és un producte amb potencial, poder 

trobar una nova marca que les reconegués fóra clau. 

 

Però per altra, el Parc Agrari s'entén com un polígon d’activitat econòmica, i com a 

polígon ha de tenir uns límits. Les zones del pla i muntanya són espais diferents 

geogràficament, amb problemàtiques distintes i, conseqüentment, necessitats de 

gestió quotidiana diferents també. 

 

Ara bé, si bé un ens supramunicipal seria convenient, el Parc Agrari no és l'única eina 

de gestió. Altres fórmules com els parcs agroforestals podrien ser una opció a 

contemplar com ara en la proposta de Desazkundea-DOT d'Euskal Herria.(8)
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12 Figura. Elaboració pròpia 26/02/2017. Agricultura de muntanya entre Sant Climent  i Torrelles de Ll. 

 

Forestal  
 

Potencial de biomassa i energia 

 

La deixadesa del bosc, així com l’abandonament de les feines relacionades amb el 

bosc, és palesa en tota la zona de les Muntanyes del Baix. Veiem que hi ha gairebé 

150 mil tones de biomassa forestal accessible acumulada en tota la regió compresa. 

Un combustible molt perillós, però que també té un gran potencial: l’aprofitament 

d’aquesta biomassa forestal per satisfer les demandes energètiques dels sistemes de 

calefacció. Això és ja una realitat, a Begues tenen un estalvi del 40% respecte l’ús de 

gas natural mitjançant les calderes de biomassa d’estella forestal. 

 

A part de la biomassa acumulada, el bosc de la zona creix així que anualment trobem 

que hi ha 13 mil tones de biomassa forestal accessibles. No parlem, doncs, només del 

que hi ha sinó de com el bosc creix i l’extracció es pot fer de forma equilibrada amb 

l’ecosistema. L’alta presència de boscos també fa minvar l’aigua accessible a la zona. 
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Així que una bona gestió en l’equilibri de fixació de CO2 i l’accessibilitat hídrica és 

necessària. Això passa per una gestió del bosc.  

 

13 Figura. Elaboració pròpia. Esquema explicatiu cicle biomassa a partir d'entrevistes TFP 

En termes energètics això es tradueix en 455 milions de kWh potencials procedents de 

les tones acumulades i 41 milions de kWh anualment del creixement del bosc. Si 

considerem que una unitat familiar a la zona mediterrània consumeix uns 3000 kWh 

anualment (1) tenim que es podria satisfer la demanda de 13 mil llars amb la producció 

anual de biomassa del bosc, si s’aprofités progressivament la biomassa acumulada 

això augmentaria. En el cas de Torrelles en l’estudi presentat per la instal·lació de 

calderes de biomassa les demandes energètiques de tots equipaments són de 1.3 

milions de kWh anuals (Annex 1: Mapes; 3.3). Pel que fa al potencial energètic anual, 

derivat de l’extracció de biomassa, de Torrelles de Llobregat és de vora a 5 milions de 

kWh. Així doncs la xarxa de calor per les demandes energètiques dels equipaments 

municipals es podrien satisfer àmpliament amb l’estella del municipi.  

 

Pel que fa a la qualitat de l'aire, amb la crema de biomassa cal no superar el 2% de 

dies d'excés anual segons els criteris europeus de PM2,5. Dels municipis de les 

Muntanyes del Baix només Gavà, Viladecans, Sants Vicenç dels Horts i Pallejà es 

troben en zona de protecció especial (ZPE). (47) 

 



 
 

 

 37 

Subsistemes de funcionament 

 

Tant en la superfícies accessible a la massa forestal, en les tones anuals i acumulades 

com en el potencial energètic s’observen dos sistemes diferenciats. Per una banda, 

tenim Begues, Gavà, St. Climent i Torrelles (zona 1 -verd en el dibuix-) que 

representen un 44% de biomassa acumulada i un 48% de biomassa anual respecte el 

total de les Muntanyes del Baix.  

 

Per altra banda, tenim Cervelló, Corbera i La Palma (zona 2 -taronja en el dibuix-) que 

representen un 40% de biomassa acumulada i un 38% de biomassa anual respecte el 

total de la zona. 

     

14 Figura. Elaboració pròpia. Esquemade les zones proposades. 

 

Per poder tenir biomassa forestal disponible com a combustible es necessita un procés 

d’assecatge. Per poder fer això cal una àrea considerable per deixar els troncs. 

Begues té una planta d’assecatge més gran de la quantitat de biomassa forestal que 

ells hi disposen, a més té espai per créixer. Tant Torrelles, com Sant Climent i Gavà 

tenen connexió directa amb Begues. Fóra interessant poder tenir Begues com la zona 

d’assecatge mancomunada per reduir costos i optimitzar l’espai. Així també es podria 

coordinar millor les remeses forestals dels diferents municipis.  

 

Corbera de Llobregat també té una planta d’assecatge i maquinària per fer estelles de 

la biomassa forestal, sembla ser, però, que no es fa servir. Així que per la zona 2 

tindríem la mateixa situació: Cervelló i La Palma, juntament amb Corbera, podrien 

mancomunar la zona d’assecatge i preparació de la biomassa per la combustió de les 

calderes.  
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De les calderes de biomassa instal·lades a les Muntanyes del Baix actualment el 

combustible de la majoria és d’estella forestal. L’estella s’obté de triturar el material 

llenyós, és una de les formes de biomassa més econòmiques ja que només hi ha una 

transformació. Per al pèl·let caldria maquinària inexistent ara a les Muntanyes del Baix 

però aquest és més profitós sobretot per a llars privades. 

 

Accés als boscos 

 

La major part del bosc de les Muntanyes del Baix és privat, l’únic municipi que té bosc 

comunal és Begues, on es concentra la major xarxa d’equipaments escalfats amb 

biomassa de la zona. De fet, més d’un 50% dels equipaments escalfats amb biomassa 

forestal a la regió són a Begues. A Begues la compren a d’altres propietaris del 

municipi. El fet de pensar en l'aprofitament de la gran superfície de bosc va ser 

l'espurna de la idea d'aquest projecte, tot i que, malauradament, el bosc comunal es va 

cremar i no els pot assegurar de tenir biomassa disponible com passaria en una 

situació ideal, si en algun moment cap explotació privada s’hi avé.  

 

L’organització a Begues és a través d’una UTE (Unió Temporal d’Empreses) que se li 

paga per KW produït, així que un assecatge i manteniment correcte de les calderes 

determinarà el preu pagat a la concessió. Fan, doncs, una gestió de tot el procés.  

 

A Torrelles de Ll. no hi ha superfície forestal que sigui de titularitat pública. La 

coordinació amb els propietaris és fonamental. El problema és que molts propietaris 

forestals no són empresaris forestals i no fan la gestió de boscos que pertocaria. El 

bosc no resulta gaire rendible econòmicament. Amb la instal·lació de calderes de 

biomassa i l’augment de compra de biomassa forestal aquesta rendibilitat podria 

capgirar-se. Alguns propietaris podrien, aleshores, avenir-se a explotar el bosc per 

satisfer les demandes de les calderes. La dinamització amb els propietaris forestals del 

municipi i presentar-ho com una oportunitat econòmica per ells és clau per l’èxit del 

projecte. Paral·lalement a un braç legislatiu fort que obligui a mantenir el bosc i 

extreure, de forma ben gestionada, la biomassa. 

 

A Begues a través de la UTE han tingut una gestió exitosa de la biomassa forestal i les 

calderes, seguir el mateix model és el camí més plausible per Torrelles. Calen, però, 
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empreses que puguin concursar per oferir aquest servei conjunt al municipi. També 

caldria considerar l’opció de tenir una unió d’empreses que s’encarregués de tota la 

zona, la 1 o la 2. Això si els espais mancomunats reeixissin seria una opció a 

considerar per optimitzar despeses, recursos i tenir un grup centralitzat potent per la 

compra de biomassa forestal de la regió. 

 

 

15 Figura. Elaboració pròpia 28/06/2017. Zona d'assecatge i magatzem estella, copi de Begues 

 

 

Silvopastura 
 

Amb la llei pel manteniment de les franges forestals de les urbanitzacions la 

silvopastura té una finestra molt gran d’actuació. Tot i això, com veiem en els resultats 

actualment poc més de 50 hectàrees (de forma lineal en franges de 25 m d'ample) es 

mantenen amb ramats, un 7% del total de franges de les Muntanyes del Baix. La resta, 

unes 735 ha, es realitzen amb maquinària.  

 

El manteniment amb maquinària costa uns 2000 euros per ha. És un cost molt elevat. 

Segons el pastor de St. Boi de Llobregat l’ajuntament del municipi s’estalvia 70 mil 

euros a l’any al realitzar el manteniment de les franges amb ramats. El preu que es 



 
 

 

 40 

paga als pastors de St. Boi, 800 euros per hectàrea, és més competitiu que l’ús de 

maquinària. 

 

A més a més, comporta la recuperació d’un ofici, la minimització de l’impacte 

ambiental, la producció de xais, etc. Aquesta manera de funcionar, remunerant el 

pastor per mantenir les franges funciona només a St. Boi i Begues, també s’ha iniciat 

recentment a Pallejà. El cas de Torrelles és diferent. El municipi no remunera l’activitat 

pastoral i només proporciona les instal·lacions d’estables. Si bé disposar de corrals és 

un avantatge i ja és una aportació important, amb l’ús de ramats l’estalvi de 

l’ajuntament en maquinària és palès. Una part d’aquest estalvi s’hauria de reinvertir en 

un sou pels serveis de manteniment del pastor. 

 

Des de l’ajuntament es defensa que amb l’activitat de venta de xais dels ramats i el 

que se’n derivi el pastor ja es pot mantenir econòmicament. També es proposava fer 

formatges i, fins i tot, es disposa d’unes munyidores en un dels corrals del poble. Per 

fer formatges, però, s’hauria de fer primer de tot una aportació proteica perquè el que 

mengen de pastura no és suficient per aquesta producció, i a més s’hauria de tenir un 

bestiar molt ben adaptat, no autòcton en aquest cas, que pogués pasturar amb les 

mamelles carregades; amb el pes que comporta i les esquinçades que s’hi poden fer 

tot pasturant.  

 

Amb l’estalvi de l’entrada de maquinària es podrien remunerar els serveis del pastor i 

finançar els corrals en els municipis que no en disposin, els corrals temporals per 

poder fer diferents franges dels municipis també són necessaris. La infraestructura 

s'hauria d'estudiar si no està sobredimensionda doncs, en paraules del pastor 

entrevistat, generalment és molt més que el que necessiten les ovelles. Tot i això, la 

seva infraestructura no és gaire. De les entrevistes es després que en moltes zones 

fins i tot no caldria tenir corrals de forma esporàdica si el ramat pogués dormir al ras en 

alguna zona del bosc ja que el clima de la zona és força benigne.  
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16 Figura. Elaboració pròpia 29/05/2017. Silvopastura a Sant Boi de Ll. 

 

Muntanyes del Baix com a sistema 
 

Així doncs, es planteja la necessitat d'articular les funcions productives, ecològiques, 

paisatgístiques i urbanes del mosaic agroforestal, es presenten l'agricultura i el bosc 

entrellaçats en el cicle de fluxos. Repensar les estructures de transformació, distribució 

i comercialització de manera global, fent xarxa entre propers i optimitzant recursos 

sembla una necessitat evident. La coordinació en termes de bioregió en temes 

col·lectius de gestió i estratègies es contempla com a necessària. 

 

Es tracta d'un repte esperonar el mercat de proximitat, crear i donar prestigi a un segell 

de qualitat local, capacitar especialistes, promoure obradors, copis comunes, adaptar i 

flexibilitzar el planejament, projectar i gestionar espais estratègics i articuladors com 

les vores...En definitiva, el manteniment d'un mosaic agroforestal equilibrat. 

 

La protecció d'aquest mosaic passa per un canvi en l'imaginari col·lectiu, en recuperar 

el recurs però també qui el treballa: pagesos, forestals i ramaders, els quals aportaven 

coneixement i tradició al territori. La participació, com a protagonistes, de tots aquests 

en la pressa de decisions territorials pot traduir-se en un apoderament dels 

participants, facilitant la creació de col·laboracions i sinèrgies.  
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La posada en valor d'aquests coneixements o eines tradicionals pot provocar canvis 

en l'imaginari col·lectiu que facilitin una dinamització cap a processos de Transició 

Agroecològica. (48)  
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 5. Conclusió 
 

La transició i innovació no passa per seguir desenvolupant indeterminadament certes 

tecnologies, sinó per recuperar antigues pràctiques i, aprofitant l’avinentesa que ens 

ofereixen les pràctiques tecnològiques ja existents, generar híbrids que permetin 

recuperar la relació i els vincles amb els ecosistemes. Amb aquest treball s’ha vist que 

l’agricultura, l’explotació forestal i la silvopastura són uns punts amb un gran potencial 

que responen a tot això. També tenint en compte la regió en la qual s’ubica el projecte 

i el seu tarannà més connectat amb el territori. 

 

L’increment del risc d’incendi per l'abandonament dels conreus, la pèrdua de la 

identitat local i els oficis que se’n deriven, així com la dependència alimentària de 

grans distribuïdores deslocalitzades, són problemàtiques que s’han recollit. Sense una 

feina de recuperació, accés i treball productiu de la terra aquests problemes aniran, 

fàcilment, a més.  

 

La deixadesa del bosc és clara, amb les sorprenents dades d’acumulació que s’han 

recollit. És, a més, un bosc viu que creix i que fa d’amortidor de la càrrega atmosfèrica 

incessant de la gran Barcelona. Té un potencial clar. Donar-li una rendibilitat al bosc i 

netejar-lo de peus massa junts s’ha vist del tot necessari. En una zona amb poca 

pressió de contaminants com és les Muntanyes del Baix, la instal·lació de calderes de 

biomassa és fonamental per afavorir aquesta gestió, amb els beneficis econòmics i 

mediambientals que duu associats.  

 

Un dels perills més grans dels boscos és la pressió urbanística, la que esperen molts 

propietaris i la que trenca el mosaic agroforestal. Una pressió que ha establert 

urbanitzacions en zones rodejades de bosc, un bosc molt inflamable i, per tant, perillós 

pels seus habitants. La protecció d’aquests nuclis habitats amb franges respecte el 

bosc són fonamentals. Poder-les mantenir amb ramats contribueix clarament a 

preservar la balança energètica de forma molt més equilibrada i estalviar en l’ús 

constant de maquinària depenent de combustibles fòssils.  

 

Entendre tot el sistema format per aquests punts és fonamental per dinamitzar el 

mosaic agroforestal de les muntanyes del Baix. És de clara importància seguir 
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desgranant els beneficis i potencials de la recuperació de l’agricultura, l’explotació 

forestal per l’ús en calderes de biomassa i la silvopastura en els diferents municipis de 

la regió compresa per així dinamitzar-hi la seva implicació. 

 

 

17 Figura. FONT: López, D. Módulo 2. Metodologías de investigación orientadas a la acción, en 

Dinamización local agroecológica (2017) 

 

En aquest estudi ens trobem entre la fase I i II. Immersos en el procés ens n'adonem 

de la dificultat a l'hora de concordar els tempos i el cronograma contemplat inicialment 

s'esvaeix, segons el qual a hores d'ara hauríem d'haver fet dos tallers amb la pagesia 

de Torrelles. Donat que aquesta diagnosi s'emmarca en un treball final de postgrau, i 

aquest només dura sis mesos, a l'hora de posar-se a la feina, si aquesta no és en un 

procés ja iniciat, difícilment pot arribar al final de la fase dos. 

 

En el cas de Torrelles de Ll. es sumen dos factors. Pel que fa a l'agricultura just ara 

són els mesos de més treball al camp i, en el cas forestal, la dificultat de posar-se en 

contacte amb propietaris dels terrenys forestals.  
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18 Figura. Elaboració pròpia. Esquema procés de dinamització 

 

Es tracta d'acompanyar processos llargs i entendre que no es tracten de processos 

totalment lineals sinó que, fàcilment en un moment donat és pot donar un bucle incert 

abans de continuar -si es continua-. És per això que hem considerat adequada 

l'espera dels tallers agrícoles al setembre-octubre i els forestals per més endavant. 

 

Aquesta metodologia per a la diagnosi emprada a Torrelles de Ll. com a municipi pilot, 

i a poder ser per a l'acció, s'hauria d'extrapolar als altres municipis del sistema de 

muntanyes del Baix. I, a mode de fractal unir-se, en criteris de bioregió. 

 

    

19 Figura. Elaboració pròpia. Sistema de fractals. 

 

L’objectiu final del procés de dinamització és poder arribar a una vertebració dels 

recursos i habilitats de forma mancomunada, per sistemes, en les Muntanyes del Baix. 

Per fer això guiar-se per un programa de dinamització agroecològica i seguir obtenint 

dades ecosistèmiques i tècniques, a més de la participació activa dels actors implicats 

és determinant per l’èxit i viabilitat futura d’aquesta zona estratègica. Són, doncs, 

necessaris dinamitzadors interdisciplinaris que puguin potenciar i tirar endavant 

aquestes propostes de millora transformadora. 

 

Per poder assolir-ho es proposen diverses accions a seguir desenvolupant: 

 

 Potenciar el mosaic agroforestal per mitjà d'activitats socioeconòmiques 

 Extrapolar la metodologia als altres municipis de les Muntanyes del Baix de 

manera coordinada responent a la lògica del sistema 

 Actuació-acció en espais estratègics interescalarment (vores i marges) 
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 Explorar un parc agroforestal en les muntanyes del Baix 

 Incentius públics per l’accés a la terra (incubadores agràries) 

 Facilitar la recuperació dels camps 

 Resoldre problemàtica de plagues (senglar) 

 Mostrar alternatives agroecològiques al teixit agrícola 

 Potenciar logística i distribució comuna entre productors 

 Fomentar l'articulació de productors, crear espais comuns  

 Incloure els agricultors en les diagnosi i acció en el seu sector i en la reflexió 

territorial 

 Realitzar tallers participatius amb els agricultors a Torrelles de Ll. 

 

 

 Dinamitzar la gestió forestal entre els propietaris 

 Determinar les zones d’extracció de biomassa a les muntanyes de Torrelles 

 Gestionar empresarialment de forma conjunta el manteniment de calderes i el 

subministrament de biomassa (exemple Begues) 

 Explorar aquesta darrera gestió de forma conjunta en les dues zones 

proposades  

 Donar suport institucional per la instal·lació de calderes 

 

 

 Estendre els beneficis de la silvopastura a diferents municipis 

 Realitzar franges amb silvopastura de zona limítrofes de forma mancomunada 

entre municipis 

 Valorar el servei que dóna el pastor 

 Donar suport institucional per la instal·lació de corrals 
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