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El Vallès Agroforestal
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El Vallès, des del Llobregat a la Tordera, és un territori configurat per una plana agrícola i
arbrada delimitada pels boscos predominants de les serralades litoral i prelitoral. Un
territori on trobem una diversitat geològica, microclimàtica i biogeogràfica que el fa
característic. Una regió vertebrada per rius i rieres que han condicionat, des de fa segles,
la disposició i expressió dels assentaments humans. Una contrada on el 74% de la seva
superfície està formada per espais naturals agraris i forestals, i una trama de ciutats i
pobles que ocupen prop de 37.000 hectàrees, bàsicament situades a la plana.
L'expressió urbana d'aquesta àrea roman unida o separada per més de 106.000
hectàrees de natura, fet que dóna al Vallès una identitat pròpia i diferenciada d'altres
espais metropolitans europeus. Una terra on hi ha prop de 1.400 explotacions agràries.
L'activitat agrària i silvícola és una peça clau per gestionar els espais naturals a partir

d'una activitat productiva i econòmica lligada al territori i a les persones que hi estan molt
arrelades. A la vegada proporciona, a través dels productes alimentaris de proximitat, un
vincle entre els ciutadans i l'entorn agrícola, que els mou a preservar-lo. Per això,
planificar i ordenar l'ús del sòl al Vallès hauria de permetre obtenir i garantir els béns i
serveis ambientals dels espais agrícoles i forestals. En aquest context caldria redactar i
desplegar el Pla Territorial Sectorial dels sòls d'especial interès agrícola previst en la llei
de 1995 del PGTC així com el "Pla Director Urbanístic de la Plana Agroforestal del Vallès
(PDUPAV)" previst en el PTMB. També esdevindria determinant que el Parlament de
Catalunya aprovés una Llei d'espais agraris que garanteixi el seu reconeixement, valor,
conservació i protecció. La proposta de Via Vallès implica convertir aquest territori en un
espai experimental de noves polítiques agroforestals en entorns metropolitans en l'àmbit
europeu. A banda de la planificació, el projecte aposta per afavorir la recerca, innovació i
formació en l'àmbit agrari així com el suport al sector productiu amb el foment i consum
dels productes agraris de proximitat i qualitat.
La proposta d'Àrea Vallès pretén que el Vallès disposi d'una identitat i d'una estructura de
govern capaç d'aconseguir una millor ordenació i gestió dels espais naturals agraris i
forestals. A la vegada hauria d'afavorir la complicitat entre el món urbà i l'agroforestal,
estenent la consciència que el benestar dels vallesans dependrà en bona mesura del
funcionament integral i harmoniós del territori.
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