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EL VALLÈS AGROFORESTAL
Un projecte per a la defensa de la plana agrícola i les serralades arbrades
Via Vallès

AUTOR
VIA VALLÈS
Via Vallès és una associació de tècnics i professionals diversos que reivindiquen que el Vallès
té una entitat pròpia i no ha de ser una perifèria marginal. El Vallès vol estructurar-se en
positiu, de forma que contribueixi decisivament a la riquesa de la Regió de Barcelona i de tot
el país.
http://viavalles.blogspot.com.es/
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CON
NTINGUT
“En m
ma terra del Vallès tres turons fan una serra, quatre
q
pins un bosc esp
pès cinc quarteres
mass
sa terra. Com
m el Vallès no hi ha res.””
Pere Quart, Corra
andes d’exili, 1947
allès
El Va
a plana agrícola i
El Va
allès, des de
el Llobregat a la Tordera
a, és un terrritori configurat per una
arbra
ada delimita
ada pels boscos predom
mi- nants de
d les serra
alades litora
al i prelitora
al. Un
territtori on trobe
em una dive
ersitat geolò
ògica, micro
oclimàtica

i biogeogràffica que el fa
f ca-

racterístic.

Una rregió vertebrada per riu
us i rieres q
que han cond
dicionat, des
s de fa segle
es, la dispo- sició i
expre
essió dels as
ssentaments humans.
Una contrada on
n el 74% de la seva sup
perfí- cie es
stà formada per espais naturals agraris i
forestals, i una trama
t
de ciutats i poblles que ocupen prop

de
d 37.000 h
hectàrees, bàsica-

mentt situades a la plana.
L’exp
pressió urban
na d’aquesta
a àrea roma n unida o se
eparada per més de 106
6.000 hec- tàrees
t
de n
natura, fet que dóna al Vallès u
una identitat pròpia i diferenciada
a d’altres espais
e
metro
opolitans europeus.
Una tterra on hi ha prop de 1.400 explo
otacions agrà
àries que en
ns proporcio nen centena
ars de
tones
s de carn, llet, llegum
ms,

blat, o rdi, oli, fruita, fruits secs
s
o horta
alisses. Dife
erents

produ
uctes agraris que es po
oden consum
mir en fresc
c, elaborats o bé transfformats. Pro
oducte
local per al consu
um de proxim
mitat.

espais naturals donen identitat te
erritorial all Vallès
Els e
E l Va
allès agroforrestal és un mosaic de p
paisatges fruit de l’activittat humana al llarg de segles.
Prime
er va ser el sector
s
prima
ari i llurs acttivitats per després
d
agafar el relleu lla industrialització
i l’expansió de le
es seves ciuttats i viles. D’aquest co
onjunt de pa
aisatges, els es- pais na
aturals
són e
els que millor defineixen la identitat del Vallès i s’han de valorar i preserrvar per les seves
funcio
ons de lleure
e, sociocultu
urals, de pro
ovisió de re- cursos i alim
ments o les essencials per
p als
ecosistemes i les diferents fo
ormes de vid
da que auspic
cien.
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s identitaris
s del territo
ori vallesà
Trets
La m
matriu ambie
ental del Valllès la forme
en els sistemes fluvials, les terres

de conreu
us, els

bosco
os i una oro-- grafia marc
cada per la ccomplexitat de conques, cingle- res i relleu.
una relació fràgil,
E l siistema urbà del Vallès és
é un arxipè
èlag en un mar
m agroforestal, amb u
que c
cal poder i sa
aber gestion
nar perquè n
no esdevingu
ui un continu
u ni una aglo
omeració urb
bana.
En

aquest

territori

conviuen

diverses

activitats ag
gràries com plementàries que

elen el paisatge i ens donen alimentss de proximitat.
mode
Una p
petita part de
d la població
ó sosté la m ajor part dels espais natturals del Va
allès.
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Usos
s i superfíciies dels esp
pais agraris
s del Vallès
s (2014)

Font:: SIGPAC, 20
014
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Usos
s i superfíciies dels esp
pais foresta
als del Vallè
ès (2014)

Font:: SIGPAC: 20
014
Espais forestals (59.704,46 ha)
Pastures
s arbrades i arbustives ((25.528,02 ha)
h
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Espa
ais agraris de
d regadius
s (2014)

Font:: SIGPAC: 20
014
Superfíície de regad
diu 4.584,73
3
Vallès Occidental:
O
1.064,57
1
ha
Vallès Oriental:
O
3.5
520,16 ha
Eines
s per a la preservació
p
i millora d e l’espai ag
groforestal del Vallès
La pla
anificació
L’actiivitat agrària
a i silvícola és
é una peça clau per ge
estionar els espais
e
naturrals a partir d’una
activiitat productiva i econòm
mica lligada a
al territori i a persones que
q
hi estan molt arrelad
des. A
la vegada proporrciona, a través dels pro
oductes alimentaris de proximitat,
p
u
un vincle enttre els
dans i l’ento
orn agrícola, que els mou
u a preserva
ar-lo. Per aix
xò, planificarr i ordenar l’ús del
ciutad
sòl al Vallès hauria de perm
metre obtenirr i garantir els
e béns i se
erveis ambie
entals dels espais
e
naturrals per a les
s persones.
-

Redactar i desplegar el Pla Terri torial Secto
orial dels sòls d’especia
al interès ag
grícola
previst en la llei de 199
95 del PGTC
C.

-

Redactar i promoure el “Pla Dire
ector Urbanís
stic de la Plana Agrofo restal

del Vallès

(PDU- PAV
V)” en desen
nvolupamentt del PTMB (Pla
(
Territorrial de la Re
egió Metropo
olitana
de Barcelo
ona, aprovat 2008). En
n aquest co
ontext,
naturals ag
groforestals si- tuats fora
a dels actuals límits.

cal definir i am
mpliar els espais
e
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-

Dotar de seguretat
s
jurídica les acctivitats agrà
àries que es
s duen a terrme en els espais
e
naturals i garantir
g
l’ús agrari, tal ccom es fa en els polígons
s industrials urbans.

-

Promoure i inventariar els espaiss d’interès agrari
a
i natu
ural pels seu
us béns i serveis
als.
ambien- ta

-

Protegir es
specíficament l'horta i less zones de regadiu.
r

-

Garantir que
q
les rend
des, com a
ara tributs que
q
generen
n les activittats comerc
cials i
industrials urbanes, co
ontribueixin e
en la millora
a i suport de l’espai agra ri i forestal.

estió
La ge
Quals
sevol projec
cte que es planifica call que dispos
si de les eines de gesttió i els rec
cursos
econò
òmics suficie
ents perquè s’implemen
nti i assoleixi els objectiu
us previstoss, atès que un
u Pla
sense
e òrgan ges
stor és buitt. Recordi's la formulac
ció del parc agrícola de
el Vallès (A
ADENC
1999), mai des
senvolupat per manca
a d’instruments de ge
estió. Nomé
és hi ha hagut
ades, més o menys reeix
xides (per exemple, el Consorci
C
de l’EIN de Gallecs o
experriències aïlla
el Parc Agrari de Sa- badell)..
ntir la gestió
ó del PDUPAV
V, i la implem
e totes les po
olítiques aco rdades.
Garan
mentació de
oneixement (Recerca,
(
Innovació i Fo rmació)
El Co
En u
una societat on l’economia del con
neixement i de la info
ormació és bàsica, el sector
s
ecessari incorporar aqu
uests factorss a les políttiques
agrofforestal no pot renunciar-hi. És ne
comp
partides entrre el sector públic
p
i priva
at.

-

Fomentar la
l Formació Professionall i els cicles formatius
f
ag
graris.

-

Organitzar cursos per a mestres i docents en
n general qu
ue puguin uttilitzar els espais
e
agraris de
el Vallès com
m un recurs p
pedagògic.

-

Promoure

la realització

de prà
àctiques i trreballs de recerca agrà
ària i del te
erritori

a
les Univ
versitats. Pe
er exemple amb
vinculats amb

ola Superior d’Agriculturra
l’Esco

de

Barcelona (ESAB), la Facultat de Veterinària de la UAB, la Fundació
ó Miquel Agustí o
l’IRTA.
-

e Campus d’estiu agra
ari Jau- me
e Bros per a estudian
nts de
Continuar i ampliar el
batxillerat.

-

Impulsar tallers

e formació
de

presencials
s, educa- ció on line
e, intercanv
vi de

ents (exchange knowledg
ge) entre pro
ofessionals o bé adreçatts a la ciutad
dania.
coneixeme
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-

Implicar els
e centres de
d recerca e
en la renovació permane
ent de les prà
àctiques agrrícoles
i silvícoles,, incorporantt noves varie
etats i mètod
des de gestió a les explo
otacions.

-

Promoure les pràctiq
ques agríco
oles i silvíc
coles de ba
aixos inputss, en una zona
ent fràgil per
p
l’elevad
da freqüentació i les petites dim
mensions de les
especialme
explotacion
ns.

ança entre el sector públic
p
i priv
vat per prom
moure l’activitat econò
òmica agrà
ària
L’alia
Bona part de l’’activitat agroforestal e
està realitza
ada per empreses priv
vades de diferent
estructura jurídic
ca (Cooperattives, Societtat Agrària de
d Transform
mació o bé le
es conegude
es CB,
SCP, SL, SA, autònoms o altres). Aque
estes tenen realitats i activitats
a
div
verses que poden
p
anar des del con
nreu de cerreals a la trransformació
ó o elaborac
ció de produ
uctes agrariis i la
venda
a directa al consumidorr. També ca
al esmentar el rol dels consumidorrs, així com de la
restauració en la promoció dels
d
producte
es agraris de
el Vallès. Tota aquesta e
estructura és clau
per ffer possible l’execució de
d moltes d
de les polítiq
ques de sup
port i conso
olidació de l’espai
agrofforestal. Avu
ui el Vallès és un merrcat potencial de consu
umidors “loccals” d’1.300.000
perso
ones.
D’altrra banda, le
es administrracions que gestionen l’ús dels recursos econò
òmics recapttats a
travé
és dels tribu
uts

i els leg
gisladors qu
ue fixen el marc
m
legal pel
p qual enss organitzem
m són

importants a l’ho
ora de donarr resposta a les demandes socials. L’impuls
L
a un
na nova visió
ó i reconeiixement dels
s valors dels
s espais agro
oforestals ta
ambé passa per una nov
va política econòe
mica de les administracions.

-

minacions d’Orid
gen o Indicacio
ons Geogràfiques
Promoure la creació de Denom
pees útils pe
er reconèixerr i va- lorar la producció
ó local
Protegides (ei- nes i normes europ
agrària) i donar
d
suportt a les existe
ents.

-

Incentivar la producció
ó integrada i la producció
ó agrària eco
ològica.

-

Ajudar i fomentar la incipient indússtria agroa- limentària artesanal.
a

-

cupació i facilitar el relle u genera- cional a les ex
xplotacions a
agràries.
Generar oc

-

Estudiar la conveniència de crear m
marques alim
mentàries d’à
àmbit local.
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-

Promoure els
e producte
es locals a trravés dels mercats
m
municipals del Va
allès: indicació de
procedènciia, productes
s de proxim itat, jorna- des
d específiq
ques de prom
moció, informació
al consumidor, utilitzarr eines de m
màrqueting i comunicació
ó.

-

es locals a ttravés dels restauradors
r
Promoure els producte
, com ja fa Cuinavalles.cat o
Cuina VO.

-

s recursos al
a PDU de la
a plana
Dotar dels

-

Agroforesta
al del Vallès.

-

Promoure una fiscalita
at (IBI i cad
dastre de rús
stica) que re
everteixi ínte
egrament al medi
rural

i preferentme
p
nt

al treb
ball

produc- tiu agríco
ola i ramade
er, i per tan
nt a la

renda agrà
ària.
-

Acordar po
olítiques de suport
s
des d el medi urbà
à al medi rurral.

-

Aplicar una
a política am
mbiental qu e millori

la
a qualitat de
els sistemess fluvials i el
e seu

entorn.
-

ns per a l’acttivitat agràriia i forestal ccompatible, si esRegular l’accés i la xarrxa de camin
cau, amb l’ús públic.

-

accés a la div
versitat d’aju
uts euro- peus i nacionals per al secctor agrofore
estal.
Facilitar l’a

-

Facilitar

als empren
nedors agra
aris l’accés a la terra o activitatss agràries sense

successió.
-

Destinar ajjuts especific
cs per a l’acttivitat agrària periurbana.

arc legal i polític
p
El ma
projecte El Vallès
Avui existeixen diferents
d
espais i marcss legals on incidir per realitzar
r
el p
mb l’ànim d’’influir
agrofforestal. A trravés d’ells, la ciutadan ia exerceix la seva acció pública am
en el debat socio
opolític per aconseguir ca
anvis a favorr d’una socie
etat millor.
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-

Que el Parrlament de Catalunya
C
ap
provi una Lle
ei d’espais agraris que g
garan- teixi el seu
reconeixem
ment, valor, con- servaciió i protecció
ó.

-

Convertir el
e Vallès en un territori experimenttal de noves
s polítiques agroforestals en
entorns me
etropoli- tan
ns a nivell eu
uropeu. Aquest objectiu i l’ambició d
d’esdevenir model
haurien de
e facilitar

l’accés

a rrecursos euro- peus pe
er al desenv
volupament d’ac-

tuacions piilot.

e Governanç
ça
L’esttructura de
L’ús e
eficient de le
es eines des
scrites fins a
aquí requere
eix una estru
uctura de go
overnança un
nificada. L
La proposta d’Àrea Vallè
ès pretén qu
ue el Vallès disposi d’una identitat i d’una estru
uctura
de go
overn capaces d’aconseguir una mi llor ordenació i gestió dels espais naturals agraris i
forestals.
vegada ha d’afavorir
d
la complicitat entre el mó
ón urbà i l’ag
groforestal, estenent la consA la v
ciènc
cia que el be
enestar dels vallesans de
ependrà en bona mesurra del funcio
onament inte
egral i
harm
moniós del territori.

-

En el marc
c de l’Àrea Va
allès crear u
un orga- nism
me de gestió
ó de la políticca agrofores
stal de
la zona.

-

r
ons euro- pe
ees ja existe
ents referentt a la gestió
ó i coAplicar la legislació i recomanacio
servació d’’espais agrofforestals perriurbans.

-

Promoure la cooperació dels mun
nicipis, coord
dinats per l’À
Àrea Vallès,, en l’aplicac
ció de
orestals.
noves políttiques agrofo

-

Informar els ciutadan
ns sobre el ffunciona- ment dels esp
pais agrofore
estals i el paper,
p
sovint desc
conegut, que
e tenen en e
el seu be- ne
estar.

-

Fer perceb
bre els ciutad
dans que de la seva actiitud (i el seu
u vot), no so
olament en depèn
d
l’estructura
a urbana mé
és propera ssinó tam- bé
é el futur d’un
d
entrama
at més subttil que
s’estén a l’’espai entre urbs.

allès: es cara
acteritza perr un subtil e
equilibri entrre l’espai urb
banitzat i l’e
espai agroforrestal.
El Va
Mantenir aquest equili- bri i fer-lo més estable req
quereix dese
envolupar i e
emprar un seguit
s
d’eine
es que nece
essàriament s’han d’apl icar coordina- dament a nivell de tota la zona
a. Per

SSNU S
SIMPOSI SÒL NO URBANITZABLE
U
2016

això cal assolir un
u nivell de governança que perme
eti una planifficació de diimensió vallesana
conve
ertint l’Àrea Vallès en un
n experimen t de planifica
ació integral.

ort
Supo

