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taria des d’un Conveni que crearia un Con-
sorci entre les diverses administracions
públiques implicades i els propietaris agrí-
coles». Una de les grans esperances que
tenen els ambientalistes i les associacions
de defensa del territori és l’entrada en vi-
gor, el passat mes de juliol de 2004, de la
Directiva europea 2001/42/CE, reguladora
de l’Avaluació Ambiental Estratègica de
plans i programes, que afectarà el futur
Pla Territorial Metropolità. 

El camí ja està encetat, i les entitats de
defensa del territori aplegades en la plata-
forma Salvem el Vallès (www.valles.org)
han passat els darrers tres mesos fent
presentacions i xerrades itinerants per di-
verses poblacions del Vallès i del Barcelo-
nès per explicar les bases del Parc Agríco-
la, divulgar el patrimoni natural descone-
gut per a tants veïns d’aquestes comar-
ques i implicar-hi més entitats veïnals i de
defensa del territori. Ara comença «el torn

amb els polítcs i totes les administra-
cions», explica Maties Serracant, president
de l’ADENC i un dels portaveus de la plata-
forma. Serracant va explicar a Userda que
és necessària la implicació de totes les ad-
ministracions públiques, començant pels
municipis, les diferents conselleries de la
Generalitat implicades i l’Administració
central allà on tingui competències.

El passat dissabte 5 de març es va ce-
lebrar al campus de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, a Bellaterra, una jorna-
da de treball sobre la Via Verda Collserola-
Sant Llorenç, organitzada per l’Ajunta-
ment de Cerdanyola del Vallès, on repre-
sentants de moltes de les entitats aplega-
des a la plataforma hi van ser presents, a
més de DEPANA i veïns amoïnats pel futur
natural del Vallès. També hi va assistir el
conseller de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat, Salvador Milà, i el director
de Medi Natural, Ramón Luque, que van
destacar les diferents eines de què dispo-
sa l’Administració catalana per començar
a treballar per frenar la forta pressió urba-
nística, com l’esmentada Directiva euro-
pea, el Pla Forestal, la Ley de Montes o la
futura Llei de Biodiversitat. Luque, però,
no va respondre amb claredat a la pregun-
ta formulada per Userda de si la Conselle-
ria està disposada a donar suport a les ba-
ses per al futur Parc Agrícola del Vallès. El
director de Medi Natural va respondre que
el seu Departament va encarregar un es-
tudi sobre la connectivitat biològica del Va-
llès, que hauria d’estar enllestit aquest
mes de març, i que aquesta serà l’aporta-
ció del DMAH al Pla Territorial Metropolità
que tant incidirà en el futur d’una part d’a-
quests espais a protegir. Luque també va
manifestar les seves reserves respecte a
la figura de «consorci» que el document
de les bases proposa per a la gestió del fu-
tur Parc, i va voler «obrir el debat per bus-
car d’altres fórmules i analitzar experièn-
cies a Europa». 

E
l Parc Agrícola del Vallès està en-
voltat de l’anomenada Anella Fo-
restal del Vallès, i tot plegat confor-
ma un seguit de connectors biolò-

gics entre espais naturals i parcs naturals
definits, com el Montseny, Collserola, Serra
de Marina i Parc de la Serra del Litoral,
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’O-
bac i Parc del Montnegre-Corredor. Enmig
queden els anomenats «corredors flu-
vials», amb els rius Besòs, Mogent, Ripoll,
riera de Cànoves i els connectors fluvials de
la Tordera-Vallgorguina i la riera de Gual-
ba-riera del Montnegre, més al nord. En-
trellaçats hi ha també diversos connectors
agroforestals, entre el Montseny i el Mont-
negre, o entre Sant Llorenç i Collserola. Al
tram central de l’Anella Agroforestal del Va-
llès hi trobem el Parc Agrícola del Vallès,
amb alguns dels corredors fluvials esmen-
tats i la complementarietat agrícola de les
serres Prelitoral i Litoral. 

Amb l’objectiu de preservar aquest pa-
trimoni natural del Vallès, es proposen les
anomenades Vies Verdes, amb projectes
més concrets i adaptats a cada indret del
territori, que s’han de fer «quadrar» amb
els plans territorials i amb els plans par-
cials i d’altres plans urbanístics. A les ma-
teixes bases per a la protecció del Parc
Agrícola del Vallès s’especifica que es trac-
ta «d’una proposta que defineix el model
de protecció, ordenació i gestió dels espais
agrícoles del Vallès basada en quatre ins-
truments bàsics: els dos primers plante-
gen l’ordenació i protecció de l’espai obert
de la plana en dos àmbits de planejament;
d’una banda el Pla Territorial Metropolità
de Barcelona (PTMB) i un de més precís a
través d’un Pla Especial del Parc Agrícola
del Vallès (PEPAV)». El document afegeix
que «el Parc Agrícola del Vallès es delimi-

Que el Vallès està malmès ja ho sabem tots plegats des de fa molts anys, però que al Vallès hi ha encara molts espais

naturals de gran valor ecològic, no ho sap gaire gent. Espais com Gallecs, l’espai comprès entre el riu Ripoll i la riera

de Caldes, els PEIN de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs o del Montnegre-Corredor i el parc del Montseny,  o la mateixa

serra de Collserola, són només alguns exemples d’aquests indrets naturals que, tot i alguna figura de protecció, en-

cara pateixen una gran pressió urbanística que amenaça el seu futur. Més d’una vintena d’entitats i associacions de de-

fensa del territori, però, fa anys que treballen per preservar aquest patrimoni natural del Vallès i ara s’han constituït

en la plataforma Salvem el Vallès i han confegit les anomenades bases per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès.

SALVEM EL VALLÈS AGROFORESTAL 

PER LA VIA VERDA
La protecció de l’espai agroforestal de Gallecs és fonamental per salvar el Vallès.

Mentre en uns indrets del territori
català uns lluiten per salvar les
últimes terres agrícoles i fores-

tals, en d’altres llocs els productors eco-
lògics ho fan per salvar la seva producció
de la manca de promoció a què els han
abocat les diferents administracions i per
trobar nous canals de comercialització.
En un acte de promoció dels productes
ecològics i en particular de la carn ecolò-
gica del Pirineu, celebrat el passat 3 de
març a la Boqueria, el president del Con-
sell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica (CCPAE), Joan Font,  anunciava
que un estudi demostra que hi ha tanta
demanda com oferta de productes ecolò-
gics. El problema està en que no hi ha un
punt de trobada entre l’oferta i la deman-
da, és a dir que no hi ha canals de co-
mercialització adients o suficients. L’es-
tudi, que es podrà conèixer a la tercera
sessió de PirineuFòrum a l’abril, revela,

també, que només el 80% de la produc-
ció ecològica es comercialitza com a tal,
ja que l’altre 20% l’han de comercialitzar
com a convencional per no trobar la de-
manda. Actualment, 56.000 ha del terri-
tori de conreu català són de producció
ecològica, la major part concentrada a
les terres de Lleida, amb 20.000 ha re-
partides entre els dos Pallars, l’Alta Riba-
gorça i la Val d’Aran.

D’altres ponents de la jornada –orga-
nitzada per DEPANA dins les sessions de
PirineuFòrum–, van denunciar que no hi
ha hagut una aposta clara per la produc-
ció ecològica per part de les administra-
cions i van advertir que els preus excessi-
vament barats d’alguns productes con-
vencionals, com la carn, encobreixen mà
d’obra explotada, matèries primeres de
mala qualitat i tampoc no inclouen els
costos externs o externalitats com la con-
taminació dels aqüífers pels nitrats. Els

productors ecològics de l’Escola Agrària
de Manresa van destacar els avantatges
dietètics i per a la salut i també els avan-
tatges ambientals de la producció orgàni-
ca i van assegurar que a llarg termini és
més productiva que la convencional.

El problema dels preus, encara mas-
sa alts en els productes ecològics, té so-
lució en les cooperatives de consum,
com Cydonia del Poble Nou (www.movi-
ments.net/ecoconsum/cydonia), on 42
unitats familiars compren directament
als productors. És una forma de «con-
sum responsable», asseguren els pro-
motors, i permet comprar els productes
de qualitat i ecològics sense passar per
intermediaris que incrementen els preus
especulativament. Les cooperatives de
consum a Barcelona funcionen des de fa
ja 10 anys i actualment n’hi ha una vinte-
na, la més jove la del Clot, encara «en fa-
se embrionària».

LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, DEIXADA DE BANDA

         


