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L’agricultura és un dels pocs sectors que 
sobreviu a la crisi: “Quan la indústria va 
malament, l’agricultura es manté”, explica
Lluís Parés, d’Unió de Pagesos. Però a causa de 
la gran industrialització de la mateixa durant 
els últims anys, a dia d’avui només un 2% de la 
població a Catalunya s’hi dedica, en front del 
50%, aproximadament, de fa mig segle.

LES CLAUS DE LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
Un problema del model actual és que prioritza 
el benefici econòmic i no pas l’alimentació de 
la població: això ha donat com a resultat un 
empobriment de la pagesia i una pèrdua del 
teixit rural, amb conseqüències molt negatives 
per a la salut de les persones i el medi 
ambient. L’alternativa és recuperar el món 
rural, que es produeixi menjar saludable, tot i 
creant llocs de treball dignes.

“La Sobirania Alimentària és el dret

dels pobles a aliments nutritius i culturalment

adequats, accessibles, produïts de forma

sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir

el seu propi sistema alimentari i productiu”

(Fòrum de Nyeleni, 2007)

1. PROXIMITAT
Una gran injustícia del sistema alimentari 
radica en que un 80% del preu que paguem 
els consumidors va als intermediaris. La 
lògica perversa del mercat fa que mengem 
carbassons de Xile o espàrrecs de la Xina, 
sense tenir en compte el petroli que això 
consumeix. La zona agrícola del Delta i el Baix 
Llobregat ens aporta aliments de temporada, 
km=0 (km 0), amb tot el seu gust i vitamines:
del camp al plat.

2. AGROECOLOGIA 
L’agroecologia és una forma d’agricultura 
tradicional, prèvia a la revolució verda, que 
elimina no només els agrotòxis sinó també 
la intensificació. Defensa l’agrobiodiversitat i 
les llavors autòctones, i fomenta les relacions 
directes entre productors i consumidors.
Al Parc Agrari l’agricultura ecològica suposa 
una petita proporció, però molts productors 
fan “agricultura integrada”, que evita l’abús 
dels adobs i biocides de síntesi. Si les 
explotacions només del PA es dediquessin
a l’agricultura ecològica, podrien donar feina
a unes 8000 persones més.

La petita agricultura ens vincula a la terra,

al territori i entre nosaltres, ja que és

la que alimenta el món

3. APODERAMENT
La industrialització i mercantilització de la 
terra i les llavors, sumades a les subvencions 
de la Unió Europea als grans latifundis han 
fet que els i les petites productores no puguin 
competir. Per això grups de persones s’estan 
organitzant per “sortir” del sistema, creant 
cooperatives de consumidors (hi ha més de 
130 només a l’àrea metropolitana)  i fins i 
tot de consumidors/productors. D’aquesta 
manera tots els beneficis van directament 
al productor. Compartint el projecte, també 
es poden comprar les terres, com s’ha fet a 
França (iniciativa Terre de le Liens). Algunes 
escoles a Catalunya, gràcies a la Fundació 
Futur tenen menjadors saludables, amb 
productes ecològics i de proximitat.
Els mercats de pagès també afavoreixen 
el suport a la producció local i la dignificació 
de la pagesia.

1. Camps del
  Baix Llobregat.
2. Enciams diversos
  al Parc Agrari.
3. A Cal Notari, la 

Mònica i l’Olivier 
són dos joves 
agricultors que s’hi 
acaben d’instal·lar, 
fent agricultura 
ecològica.

4. Cistella de verdures
  del Baix Llobregat.
5. Finca cultivable
  i abandonada,
  inclosa en el Pla
  de Ponent de Gavà.
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Al Baix Llobregat hi ha moltes terres que no 
es conreen (s’estima que un 10-20%, només al 
Parc Agrari), en part per l’especulació, però 
també  per altres causes. Diverses iniciatives 
d’Assemblees d’Aturats o la plataforma hereva 
d’Aturem Eurovegas, Delta Viu, treballen per 
accedir’hi. Cada cop hi ha més gent que
vol dedicar-s’hi.

TERRA SENSE GENT
I GENT SENSE TERRA



UN ALTRE TURISME
ÉS POSSIBLE
OCI I SOSTENIBILITAT
COMPATIBLES
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El nostre territori, especialment en la zona 
litoral i de muntanya, ha estat objecte d’un 
creixement urbanístic desgavellat associat al 
turisme. Durant anys s’ha implantat un turisme 
de “sol i platja” que ha concentrat estacional 
i geogràficament l’oferta turística, ha destruit 
de forma irreversible una gran part del nostre 
patrimoni natural (de gran valor ecològic i 
paisagístic) i, en definitiva, ha hipotecat la 
possibilitat de planificar un turisme sostenible
i de qualitat.

El Delta del Llobregat està molt desaprofitat

com a destí turístic sostenible, amb uns valors

naturals equivalents al Delta de l’Ebre

i un gran potencial per a l’agroturisme.

TURISME ORNITOLÒGIC I DE NATURA
Amb 360 espècies d’ocells observades, el 
Delta del Llobregat no té res a envejar a 
d’altres espais naturals com el Delta de l’Ebre 
(amb un nombre d’espècies molt semblant). 
Aquesta riquesa avifaunística permetria 
impulsar la creació d’empreses especialitzades 
en rutes ornitològiques o birding tours (molt 
populars en altres països), i atreuria molts dels 
milers de turistes que visiten Barcelona. Però 
les administracions no aprofiten
aquest potencial.

Els 130.000 visitants de 2011 (només als 
espais naturals protegits) indiquen l’interès 
per aquest espai i la seva importància per 
a l’educació ambiental (molts d’aquest són 
escolars). Una  altra oportunitat per potenciar 
e incrementar la petita xarxa d’empreses que 
ofereixen visites pedagógiques als milers 
d’estudiants de l’àrea metropolitana. El Delta 
del l’Ebre, amb uns 150.000 visitants ha rebut 
la Carta Europea del Turisme Sostenible. En un 
estudi de l’Universitat Rovira i Virgili  el seu 
valor com a destí turístic s’ha estimat en 15 
milions d’Euros. Evidentment la declaració del 
Parc Natural del Baix Llobregat i la Vall Baixa 
potenciaria molt el territori i aquest tipus 
d’activitats econòmiques.

Cal revaloritzar el patrimoni natural,

arquitectònic i cultural, perquè els habitants

de la comarca puguin recuperar la dignitat

i mitjans de vida sostenibles

TURISME RURAL I AGROTURISME
El turisme rural busca reactivar les àrees 
rurals, que han patit un abandonament 
progressiu. També és un sector que ha crescut 
durant la crisi, en part perquè la gent busca 
ofertes més a prop (i econòmiques) i conèixer 
millor el propi territori.

El Delta del Llobregat no deixa de ser una 
zona agrícola important i, malgrat la seva 
localització periurbana, es pot considerar 
rural. Però aquestes activitats no estan gaire 
desenvolupades, ja que l’oferta hotelera 
està enfocada al litoral. Per exemple, 
moltes masies de gran valor patrimonial 
es podrien restaurar amb aquesta finalitat. 
L’administració ho hauria de promoure 
econòmicament i no admetre que edificis 
del segle XV estiguin mig derruïts.

Altres exemples són els lligats a la restauració, 
com els establiments que treballen amb 
productes locals. Així, al Prat de Llobregat 
trobem l’Onanuit, un restaurant on fan servir 
“ingredients de proximitat”, al més pur estil 
“slow food” o km 0. La gran varietat de l’horta 
riberenca permet un assortiment de productes 
suficient com ens explica el Chef, que afegeix 
“el territori és or”.

Un altre aspecte és el de les activitats 
esportives lligades al turisme rural, com el 
ciclisme (Biciclot és una cooperativa que 
promou activitats i serveis per a la promoció 
de l‘ús de la bicicleta), el senderisme o l’hípica, 
totes elles respectuoses amb el medi.

1. Paisatges de gran 
vellesa i sempre

  amenaçats al Delta 
de Llobregat.

2. Observació d’aus a 
l’Aguait de l’estany 
de Cal Tet.

3. El fangueix després 
de collir l’arròs al 
delta de l’Ebre és 
un reclam, per

  a ornitòlegs
  i curiosos.
4. Cal Monjo es una 

masia del segle 
XV en un estat 
lamentable i que 
podria aprofitar-se.

5. Restaurant Onanuit.
6. Bicis al pont que 

creua el Llobregat a 
l’alçada de Cornellà.
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Dins del Turisme Rural hi trobem 
l’Agroturisme, on hi ha iniciatives 
com l’Enoturisme o l’Holeriturisme 
o turisme de l’horta. Al Delta de 
l’Ebre es fa agroturisme basat en la 
cultura del conreu de l’arròs. Aquesta 
és una activitat compatible amb la 
conservació del medi natural i que es 
podria importar al Baix Llobregat.
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