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RESUM 
 
El present Treball final de Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans, es centra en estudiar 
l’espai i en presentar una proposta de producció agroecològica per la finca de Can Monmany a 
Sant Cugat del Vallès, espai que encaixa, quasi paradigmàticament, en les diverses definicions 
de sistemes agrícoles periurbans. El treball pretén exposar les condicions actuals de Can 
Monmany i les possibles alternatives per a recuperar aquesta finca per a la producció 
agroecològica i per a l’ús sociocultural dels habitants de Sant Cugat. 
 
Una de les motivacions que han promogut aquest treball, és l’aterratge que varem fer l’any 
2009, en la finca erma de Can Monmany, tres companys (Ignasi, Kevin i el que subscriu) amb 
formació agroecològica i amb clara vocació de recuperar agrícolament aquest espai. A més, 
l’Ignasi ja havia fet un primer estudi que ha servit de guia i base per aquest nou treball. 
 
Es pretén mostrar que aquest espai periurbà presenta tot un món de possibilitats per a fer 
agricultura de proximitat; oferir productes de temporada, mitjançant canals de comercialització 
curts que en permetin reduir el temps de conservació; i formar els alumnes d’escoles i els 
ciutadans de Sant Cugat i el seu entorn en l’agricultura ecològica. 
 
A partir de la recuperació d’aquests espais periurbans com el de Can Monmany, potser es 
podrà projectar un nou model agrícola més sostenible i participatiu que s’escampi a d’altres 
àrees periurbanes i que ens apropi de nou al medi natural. 
 
PARAULES CLAU: 
Agricultura ecològica, Torre Negra, Agricultura periurbana, Educació ambiental, Participació 
ciutadana, Agroecologia. 
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RESUME� 
 
El presente trabajo final de Máster en Sistemas Agrícolas Periurbanos, se centra en estudiar el 
espacio y en presentar una propuesta de producción agroecológica para la finca de Can 
Monmany en Sant Cugat del Vallès, espacio que encaja, casi paradigmáticamente, en las 
diversas definiciones de sistemas agrícolas periurbanos. El trabajo pretende exponer las 
condiciones actuales de Can Monmany y las posibles alternativas para recuperar esta finca para 
la producción agroecológica y para el uso socio-cultural de los habitantes de Sant Cugat. 
 
Una de las motivaciones que han promovido este trabajo, es el aterrizaje que hicimos el año 
2009, en la finca baldía de Can Monmany, tres compañeros (Ignasi, Kevin y el que suscribe) 
con formación agroecológica y con clara vocación de recuperar agrícolamente este espacio. 
Además, Ignasi ya había hecho un primer estudio que ha servido de guía y base para este 
nuevo trabajo. 
 
Se pretende mostrar que este espacio periurbano presenta todo un mundo de posibilidades para 
hacer agricultura de proximidad, ofrecer productos de temporada, mediante canales de 
comercialización cortos que permitan reducir el tiempo de conservación, y formar a los 
alumnos de escuelas y los ciudadanos de Sant Cugat y su entorno en la agricultura ecológica. 
 
A partir de la recuperación de estos espacios periurbanos como el de Can Monmany, quizás se 
podrá proyectar un nuevo modelo agrícola más sostenible y participativo que se extienda a 
otras áreas periurbanas y que nos acerque de nuevo al medio natural. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Agricultura ecológica, Torre Negra, Agricultura periurbana, Educación ambiental, 
Participación ciudadana, Agroecología. 
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ABSTRACT 
 
This Master Thesis in Peri-Urban Agricultural Systems, is to study an area and present a 
proposal for organic farm production of Can Monmany in Sant Cugat del Vallès, an area that 
fits almost paradigmatically the various definitions of peri-urban agricultural systems. The aim 
of this work is  to clarify the current conditions of Can Monmany and possible alternatives to 
restore the estate for organic farm production and for socio-cultural use for the inhabitants of 
Sant Cugat. 
 
One of the motivations for this work was the arrival in 2009 in the disused land at Can 
Monmany of three colleagues (Ignasi, Kevin and myself) with a background in organic 
farming studies and a clear commitment to recover this area for agricultural use. In addition, 
Ignasi had already made a preliminary study that has provided guidance and basis for this new 
work. 
 
We intend to show that this periurban space a wide range of possibilities for agriculture of 
proximity, offering seasonal products using short marketing channels that reduce shelf life, and 
educate school children and citizens of Sant Cugat and neighboring areas in organic farming. 
 
Based on the recovery of these periurban areas such as Can Monmany, it may be possible to 
project a new model of more sustainable and participatory agriculture that could be extended to 
other suburban areas and bring us closer again to the natural environment. 
 
KEY WORDS: 
Organic farming, Torre Negra, peri-urban agriculture, environmental education, citizen 
participation, Agroecology. 
 



 7 

 

ÍNDEX 

pàg 

RESUMS 4 

JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 14 

 

PART 1ª.  PRESE�TACIÓ DEL PROJECTE 

 

1. A MODE D’I�TRODUCCIÓ 15 

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 17 

2.1. Objectius generals 17 
 

2.2. Objectius específics 17 

3. ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA  18 

4.  METODOLOGIA DEL TREBALL 18 
 

PART 2ª. 
CO�TEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FI�CA DE CA� 
MO�MA�Y 

 

1. I�TRODUCCIÓ 20 

2. ÀMBIT TERRITORIAL I RELACIO�S AMB L’E�TOR� 20 

 2.1 Can Monmany i les ciutats de Valldoreix i  Sant Cugat  21 

 2.2 Can Monmany i el Parc Rural de la Torre Negra 22 

 2.3 Can Monmany i el parc de Collserola 22 

 2.4 L’àmbit de Can Monmany i la conca hidrogràfica 25 

 2.5 Can Monmany i la Via Verda Collserola- Sant Llorenç 25 

 2.6 Can Monmany, la Via Verda l’Obac-Olorda i l’Anella Forestal del Vallès 25 

 2.7 El Parc Agrícola del Vallès 27 

 2.8 Can Monmany i el Parc Agrícola del Vallès 28 

   

3. TRETS BÀSICS DEL MEDI FISIC 28 

 3.1. Climatologia 28 

 3.2. Geologia 30 

  3.2.1 Litologia 30 

  3.2.2 Geomorfologia 31 

  3.2.3 Característiques del sòl agrícola 32 

   3.2.3.1 Sòl tipus A 32 



 8 

   3.2.3.2 Sòl Tipus B 33 

   3.2.3.3 Sòl tipus C 34 

  3.2.4 Riscs Geològics 37 

   3.2.4.1 Erosió 37 

 3.3 Hidrologia e hidrografia 38 

  3.3.1 Aigües superficials 38 

  3.3.2 Disponibilitat d’aigua per al reg 38 

  3.3.3 Risc d’avingudes 39 

 3.4 Elements d’especial interès pel seu valor 39 

 3.5 Diagnosi i recomanacions de protecció 40 

  3.5.1 Respecte la conservació del medi físic 40 

  3.5.2 Respecte la situació hidrològica 40 

 3.6 Requeriments de protecció 41 

  3.6.1 Propostes que afecten a la conservació del medi físic 41 

  3.6.2 Propostes per a la conservació de les aigües 42 

   

4. LA VEGETACIÓ: VALORS I TIPUS DE FLORA 42 

 4.1. Vegetació potencial 42 

 4.2. Comunitats vegetals actuals 44 

  4.2.1 Alzinar litoral 44 

  4.2.2 Alzinar amb Roure Cerrioide 45 

  4.2.3 Pineda de Pi Blanc 45 

  4.2.4 Vegetació de ribera 45 

  4.2.5 Brolla 47 

  4.2.6 Bardissa 47 

  4.2.7 Canyar 48 

  4.2.8 Prats 48 

 4.3. Camps agrícoles i erms 49 

 4.4. Elements d’especial valor pel seu interès 49 

 4.5. Diagnosi i recomanacions de protecció 50 

  4.5.1 Respecte el risc d’incendis forestals 52 

  4.5.2 Respecte l’estat de conservació de la vegetació 52 

  4.5.3 Requeriments de protecció 53 

   

5.  PRESÈ�CIA I VALORS DE LA FAU�A 53 

 5.1 Amfibis 54 

 5.2 Rèptils 54 



 9 

 5.3 Aus 55 

 5.4 Mamífers 56 

 5.5 Diagnosi i recomanacions de protecció 57 

  5.5.1 Elements d’especial interès 57 

  5.5.2 Estat de conservació de la fauna 57 

  5.5.3 Requeriments de protecció d’espècies i gestió dels hàbitats 58 

   

6. VALORS ARQUITECTÒ�IC, HISTÒRIC I CULTURAL. 59 

 6.1 Descripció històrico-cultural de l’àmbit 59 

 6.2 Diagnosi i recomanacions de protecció 60 

  6.2.1 Elements d’especial interès pel seu valor 60 

  6.2.2 Estat de conservació del patrimoni 61 

  6.2.3 Requeriments d’aplicació general 61 

   

7. CO�CLUSIO�S RESPECTE L’ÀMBIT DE CA� MO�MA�Y 62 

 

PART 3ª.  PROPOSTA AGROECOLOGICA PER A L’ÀMBIT DE CA� MO�MA�Y 

 

1. �OCIO�S D’AGROECOLOGIA 63 

 1.1 Principis bàsics de l’Agroecologia 64 

 1.2 Agroecologia i sostenibilitat 65 

2. OBJECTIUS GE�ERALS DE LA PROPOSTA 66 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PROPOSTA 67 

 

A. L’ELEME�T DE L’ AGRÍCULTURA ECOLÒGICA 

 

1. RECULL D’OBJECTIUS AGRÍCOLES 68 

2. MA�EIG I PRI�CIPIS DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA 68 

3. I�VE�TARI DE LA FI�CA 70 

 3.1 Geo i Hidroestructura 70 

 3.2 Bioestructura 71 

 3.3 Factors Climàtics 71 

 3.4 Tecnoestructura 72 

 3.5 Socioestructura 72 

   
4. ESTRATEGIA PER AL MA�TE�IME�T DE LA FERTILITAT I LA 

CO�SERVACIÓ DEL SÒL DE LA FI�CA 73 



 10 

 4.1 Gestió de la fertilitat 73 

  4.1.1 Estratègia general i específica 73 

  4.1.2 Els adobs en verd 75 

  4.1.3 L’elaboració de compost 76 

 4.2 La conservació del sòl 76 

   
5. ESTRATEGIA PER A LA GESTIÓ DE LA SA�ITAT VEGETAL 76 

 

6. CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA AGRÍCOLA 79 

 
   

1. EL DISSE�Y DE LA HORTA 79 

 1.1 Justificació del cultiu 79 

 1.2 Característiques i propostes tècniques del sistema hortícola ecològic 81 

  1.2.1 La gestió de la diversitat 81 

   1.2.1.1 Les varietats 81 

   1.2.1.2 Les rotacions de cultius 81 

   1.2.1.3 Proposta de rotacions 82 

   1.2.1.4 Les associacions de cultius 84 

   1.2.1.5 Proposta d’associacions 84 

   1.2.1.6 Les tanques vives 85 

   1.2.1.7 Proposta de tanques vives 86 

  1.2.2 La gestió de les herbes adventícies 86 

  1.2.3 La gestió de la fertilitat 87 

  1.2.4 El model de les Parades en Crestall 88 

 1.3 Ubicació i disseny 90 

 1.4 Programació, cronograma horta 91 

   

2. LES OLIVERES 92 

 2.1 Justificació del cultiu 92 

 2.2 Característiques generals del cultiu de l’olivera 93 

  2.2.1 Morfologia i taxonomia 93 

  2.2.2 Requeriments edafoclimàtics 94 

  2.2.3 Material vegetal 95 

   2.2.3.1 Patrons 95 

   2.2.3.2 Varietats 95 



 11 

   2.2.3.3 Varietats triades 95 

 2.3 Particularitats del cultiu de l’olivera en A.E. 96 

  2.3.1 Feines habituals 97 

  2.3.2 Gestió específica de la sanitat vegetal  98 

  2.3.3 Gestió específica de la fertilitat per al cultiu de l’olivera 99 

 2.4 Ubicació i Disseny de la plantació 100 

  2.4.1 Vella plantació 101 

  2.4.2 Nova plantació 101 

 2.5 Programació, cronogrames oliveres 102 

   

3. LA PROPOSTA DE VI�YA 103 

 3.1 Justificació del cultiu 103 

 3.2 Característiques generals del cultiu de la vinya 104 

  3.2.1 Morfologia i taxonomia 104 

  3.2.2 Requeriments edafoclimàtics 105 

  3.2.3 Material vegetal 106 

   3.2.3.1 Patrons 106 

   3.2.3.2 Varietats 106 

 3.3 Particularitats del cultiu de la vinya en A.E 107 

  3.3.1 Sistema de conducció, marc de plantació i poda 108 

  3.3.2 Feines habituals 108 

  3.3.3 Gestió específica de la sanitat vegetal  110 

  3.3.4 Gestió específica de la fertilitat per al cultiu de la vinya 111 

 3.4 Ubicació i Disseny de la plantació 112 

 3.5 Programació, cronogrames vinya 113 

4. RESUM DE COSTOS, PRESSUPOSTOS TOTALS 114 

 

B. L’ASPECTE DE LA COMERCIALITZACIÓ 

 

1. MODEL DE COMERCIALITZACIÓ 115 

 1.1 El Mercat Local, la Venta Directa i els Circuits Curts de Comercialització 115 

 1.2 Els models de comercialització alternatius 116 

 1.3 La proposta de comercialització i consum per la finca de Can Monmany 118 

 

C. L’ELEME�T EDUCATIU, LA FORMACIÓ I LA PARTICIPACIÓ 

 



 12 

1. EDUCACIÓ AMBIE�TAL 119 

 1.1 Objectius i plantejaments 119 

 1.2 Les propostes d’educació ambiental 120 

2. FORMACIÓ 121 

 2.1 Pràctiques universitàries i recerques d’estudiants 121 

 2.2 Col·laboració amb les universitats 122 

 2.3 Formació ocupacional en A.E. 122 

3. PARTICIPACIÓ CIUTADA�A 123 

 3.1 Participació en les tasques  de restauració ambiental 123 

 3.2 Participació en les tasques agrícoles 123 

 

CO�CLUSIO�S DE LA PROPOSTA 124 

EL PERSO�AL O EQUIP DE TREBALL 125 

BIBLIOGRAFIA 126 

 

A��EXOS 131 

A��EX  I: PRESSUPOSTOS 132 

1. RESUM PRESSUPOSTOS: D’I�VERSIÓ, OPERACIÓ I TOTALS 132 

2. PRESSUPOSTOS HORTA PER A�YS 133 

3. PRESSUPOSTOS OLIVERES VELLES 135 

4. PRESSUPOST OLIVERES �OVES 136 

5. PRESSUPOST VI�YA A�TIGA 136 

6. PRESSUPOSTOS VI�YA �OVA 137 

 

A��EX  II: MATERIAL GRÀFIC 138 

1. Finca agrícola de Can Monmany 138 

2. Litologia 138 

3. Geomorfologia 139 

4. Tipus de sòls 139 

5. Cultius en actiu 140 

6. Risc d’incendis 140 

7. Proposta agrícola global 141 

8. Ubicació oliveres 141 

9. Ubicació vinya antiga 142 

10. Ubicació vinya nova 142 

 



 13 

 

 
 
 



 14 

JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

L’espai rural de Can Monmany és un més dels espais agraris periurbans, dins de l’àrea 

metropolitana de Barcelona (Gràfic 1 de l’annex II). Es caracteritza pel seu valor 

mediambiental, ja que té una funció d’equilibri ecològic pel manteniment dels sistemes de 

natura al parc de Collserola, i representa un paisatge tradicional en procés de degradació; és un 

espai de gran bellesa en el que es combinen en mosaic: camps de conreu d’horta i de secà, 

vegetació de ribera, bosc i muntanya. També presenta un valor social força important degut als 

valors de patrimoni cultural, arquitectònic, mediambiental i paisatgístic que te. 

 

L’agricultura havia estat una activitat econòmica històrica de l’espai però actualment –com 

passa en altres finques semblants- es troba en crisi, necessitada de canvis de model diferents a 

l’agricultura productivista dels darrers anys. Potser cal sensibilitzar de nou als ciutadans amb 

aquest patrimoni agrari i els valors que representen respecte del mediambient i de la salut 

alimentaria. És per això, que cal preservar i donar més funció social als valors ecològics i 

culturals d’un espai com Can Monmany. Donat que es tracta d’un espai amb interès general per 

a la població, això ho hauria de possibilitar i garantir l’administració.  

 

La preservació i promoció d’aquest tipus d’espais passa per la seva gestió i pel manteniment i 

millora de les pràctiques agropecuàries –respectuoses amb el mediambient-, establint nous 

lligams entre els productors i la ciutadania, la recuperació dels patrimonis natural i cultural, 

l’aplicació dels nous coneixements de l’ecologia de sistemes, així com l’ordenació i el foment 

d’un ús social racional en el conjunt de l’espai (Madaula, 2005). 

 

El present projecte pretén contextualitzar, descriure, diagnosticar i proposar un model de gestió 

-més específicament per l’espai d’horta-, basat en l’Agroecologia. Amb aquest model, se li vol 

donar a Can Monmany una identitat i un caràcter d’espai rural o agrícola com ja ha succeït en 

d’altres espais lliures de la ciutat de Sant Cugat del Vallès, com és el cas de l’Espai Rural de la 

Torre Negra. 

 

Com a part complementària, inclosa parcialment en aquest projecte, s’està treballant per a 

pressupostar el cost de les accions que cal dur a terme per a preparar, arranjar i fer la posta en 

marxà de les diferents àrees de conreu, així com la resta de les propostes del projecte. Tan 
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mateix, s’estudia i procura establir un programa de prioritats i de sectors, per tal d’anar fent la 

posta en marxa de la finca de manera esglaonada durant un període de cinc anys. Això 

permetrà graduar la despesa i valorar la proposta inicial per anar corregint-la  i millorant-la, 

sense grans traumes, fins arribar assolir l’identitat i el caràcter d’espai rural social que se li vol 

donar a Can Monmany. 

 

 

PART 1ª. PRESE�TACIÓ DEL PROJECTE 

 

1.  A MODE D’I�TRODUCCIÓ 

El model de creixement urbanístic, especialment el de les àrees metropolitanes, tendeix a 

expandir-se sense parar, omplint els anomenats espais lliures, sovint espais naturals i agrícoles, 

i creant una ciutat difosa. Es produeix així un canvi d’usos per l’ocupació del sòl, amb una gran 

pressió sobre l’activitat agrària, que amenaça la continuïtat dels valors i les funcions d’aquesta 

(Sabater, 2005).  

 

Avui dia existeix una necessitat social de preservar els espais agroforestals, una necessitat 

sorgida a més per la percepció clara que es té de l’amenaça que suposa l’actual expansió 

urbanística.  

 

En el cas de la finca de Can Monmany, de propietat privada fins l’actualitat, s’havia  arribat a 

la situació d’abandonament casi total dels terrenys productius i a una degeneració de l’espai 

natural. En aquest context és en el que l’administració, mitjançant les eines d’ordenació 

territorial i de gestió i desenvolupament públic, pren una importància vital per a l’espai, amb la 

finalitat de regenerar l’activitat agrícola i potenciar un territori multifuncional.  

 

La situació actual de la propietat de la finca de Can Monmany està pendent d’un conveni entre 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de 

Valldoreix i la propietat pel qual en aprovar-se unes modificacions del PGM en l’àmbit, 83,8 

ha de les 86,5ha que consta actualment la finca, passin a ser de titularitat pública. Convertint-se 
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en un moviment en favor de la conservació dels valors agroecològics i culturals de la finca, a 

favor del patrimoni públic.  

 

Aquest moviment de l’administració en favor de la conservació dels valors ecològics i culturals 

de l’àmbit, va en sintonia amb la intenció de crear una veritable anella verda al voltant de Sant 

Cugat i també amb la de mantenir el mosaic agroforestal tant important per el paisatge i la 

biodiversitat de la nostre zona. 

 

Aquest treball vol ser una diagnosi agroambiental de l’espai i una proposta de gestió 

agroecològica per a aquest, de manera que es promogui la seva conservació, valorització i 

dinamització.  

 

Per tal de complir amb aquestes expectatives i assegurar un desenvolupament rural sostenible a 

l’espai de Can Monmany, s’ha optat per la opció de basar el model de gestió en els fonaments 

de l’Agroecologia per les capacitats i beneficis que aquesta aporta amb l’objectiu d’assegurar 

un desenvolupament ecològicament sostenible, econòmicament viable, culturalment adaptat i 

socialment equitatiu (Guzman, et al. 2000)  

 

La gestió de Can Monmany cal emmarcar-la dins de la gestió de la xarxa d’espais lliures de 

Sant Cugat, concretament té moltes similituds amb l’espai de la Torre Negra, de manera que 

s’hauria de sumar i aprofitar l’empenta d’aquest altre procés. La Agroecologia periurbana a 

Sant Cugat elaborada com a Document base per a la redacció del Pla de Gestió i 

Desenvolupament del parc rural de la Torre �egra (A.Martín, 2007), posa de manifest i 

estableix les bases d’un model agroecològic com a l’eix temàtic i vertebrador del Parc Rural. 

Aquest document ha servit com a referent d’àmbit local en la present proposta de gestió 

agroecològica de Can Monmany. I serà molt interessant generar sinergies entre els dos 

projectes.  

 

Així doncs, es presenta aquest projecte com una eina que faciliti el desenvolupament de l’espai 

i del context social en el que s’emmarca. El model de gestió proposa una sèrie de dimensions 

en sintonia amb les del parc de la Torre Negra, que promouen la transformació social i 

funcional de l’espai rural de la Torre Negra i del municipi de Sant Cugat del Vallès  
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També caldria emmarcar la gestió de Can Monmany dins la proposta del Parc Agrícola del 

Vallès, que considera la necessitat de conservar l’activitat agrícola per tal de consolidar un 

mosaic territorial que, conserva la fauna, la flora i la biodiversitat local, juntament amb els 

valors culturals i socials associats a aquestes pràctiques. És important que des de Can 

Monmany es reivindiqui i promocioni la creació d’aquest parc comarcal. 

 

2. OBJETIUS DEL PROJECTE 

Durant la realització d’aquest projecte es pretenen assolir els següents objectius generals i 

específics: 

2.1. Objectius generals 

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de fer un diagnòstic agroambiental sobre l’estat de 

conservació del principals aspectes agrícoles i ambientals de l’espai de Can Monmany, 

proposar actuacions generals i específiques per l’espai, per a la millora de la seva conservació i 

que aquest document serveixi com a orientació per a les noves tasques de gestió. 

 

En segon lloc, aquest projecte pretén establir una proposta concreta de gestió per a l’espai 

d’horta, basada en l’Agroecologia com a paradigma i en el possible model de la Custòdia del 

territori com a fórmula per a la gestió futura de la finca de Can Monmany. 

  

2.2. Objectius específics 

Des d’un punt de vista més específic, la present memòria té com a objectius: 

 

-  Contribuir al desenvolupament d’una agricultura de futur, emmarcant Can Monmany en 

les bases de l’Agroecologia. 

-  Contribuir a la recuperació d’una activitat agroecològica periurbana a Sant Cugat com a 

model de gestió de l’espai lliure periurbà. 

-  Ajudar a la creació de models de gestió ambiental per als espais lliures de Sant Cugat 

que tinguin en compte la participació ciutadana com és la Custòdia del territori. 

-  Contribuir a la valorització, divulgació i conservació dels valors naturals de Can 

Monmany i de la serra de Collserola. 
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-  Contribuir a la dinamització de la producció i consum de productes agrícoles ecològics 

a nivell local. 

-  Ajudar a la dinamització de l’educació ambiental local en els entorns periurbans. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA. 

La present memòria, que desenvolupa el projecte Estudi i Proposta per a la Recuperació dels 

espais d’Horta a la finca de Can Monmany en Sistemes Agroecològics, està organitzada en un 

total de 3 parts genèriques: 

 

Part 1ª: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. 

 

Part 2ª: CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FINCA DE                                                         

CAN MONMANY 

        

Part 3ª:  PROPOSTA DE GESTIÓ AGROECOLÒGICA. 

 

4. METODOLOGIA DEL TREBALL 

La metodologia que s’ha seguit per a l’elaboració de les diferents parts temàtiques de la 

present memòria ha estat la següent: 

 

Per a l’elaboració de la Part 2ª del projecte, Contextualització i Descripció agroambiental 

de l’àmbit de Can Monmany, la metodologia ha consistit bàsicament en la recerca i consulta 

bibliogràfica de treballs anteriors de l’àmbit en concret o d’àmbits similars propers. Això, 

juntament amb el treball de camp, així com l’anàlisi de la informació geogràfica (SIG) i les 

entrevistes de persones properes. Una part d’aquesta anàlisi SIG s’ha elaborat a partir de la 

informació temàtica proporcionada pel Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais 

Lliures de la Diputació de Barcelona (SITxell). 

 

També s’ha partit de treballs d’estudis de diagnosi ambiental realitzats en l’àmbit local en el 

marc de l’estudi de La Torre Negra, que es recullen i s’amplien en la redacció del Pla Especial 
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per a la protecció i millora rural per a l’àmbit del parc rural de la Torre �egra (Minuàrtia, 

2006), i del propi Can Monmany: Proposta Agroecològica per a la finca de Can Monmany 

(Solà-Morales, 2008), també en estudis ambientals derivats del Pla Especial de Protecció de 

Collserola així com estudis posteriors a la creació del Parc. 

En alguns apartats, es trobaran referències a la metodologia concreta per a l’elaboració d’aquell 

apartat. 

 

Per a l’elaboració de la Part 3ª: sobre l’element agrícola i la proposta agroecològica, 

primerament s’ha fet una integració de la informació referent a les característiques 

edafoclimàtiques i agronòmiques de l’espai mitjançant la elaboració d’un inventari de la finca. 

Per a la realització d’aquest inventari s’ha realitzat treball de camp, entrevistes, recerca 

històrica i bibliogràfica. 

 

Un cop integrada aquesta informació, s’ha procedit a la determinació de la vocació de la finca 

així com dels cultius per a la futura gestió ecològica d’aquesta. A continuació s’ha realitzat un 

recerca bibliogràfica sobre els cultius triats. La recerca s’ha basat en trobar models de gestió 

ecològica del diferents cultius per a la determinació d’un disseny específic que s’adapti a les 

característiques de l’àmbit. Aquest disseny ha estat passat a mapes digitals de la finca 

mitjançant l’ utilització de programes informàtics com Photoshop 7.0 i Illustrator. 

 

Per a l’elaboració de l’element educatiu, la formació i participació es va recórrer a la recerca 

bibliogràfica i d’experiències semblants. Entre altres destacar el treball de d’Agroecologia 

Periurbana a Sant Cugat (Martin.A, 2007) on es formulen propostes per a l’espai periurbà de 

Sant Cugat concretament per a la Torre Negra que son utilitzades com a referent en el present 

projecte. 

 

Per a l’elaboració de l’aspecte de la comercialització es va fer una recerca bibliogràfica sobre 

els mercats i circuits curts de comercialització i analitzant-los en contrast amb les experiències 

locals d’aquests a Sant Cugat s’ha optat per una proposta de comercialització concreta per la 

producció de l’àmbit de Can Monmany. 
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PART 2ª. CO�TEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA FI�CA CA� 

MO�MA�Y 

 

1. I�TRODUCCIÓ 

En la present Contextualització i Descripció de la finca es caracteritzen d’una manera no molt 

rigorosa, els diferents aspectes territorials, ambientals i agrícoles de l’àmbit de Can Monmany; 

s’exposen elements de diagnosi i s’apunten recomanacions i requeriments de protecció que 

serviran de punt de partida per a establir els objectius i criteris per al model de gestió d’aquest 

espai. 

 

En l’estructura d’aquesta Contextualització i Descripció de la finca n’hi ha diversos apartats 

dedicats a l’estudi del marc territorial i jurídic, el medi físic, la vegetació i la flora, els hàbitats, 

la fauna i el patrimoni històric, arquitectònic i cultural. 

 

Els capítols referents al medi físic i biològic s’estructuren en tres parts: una primera part de 

caràcter descriptiu en la que es caracteritzen i s’analitzen els principals aspectes de cada 

apartat; una segona part de diagnosi, en la que es destaquen els principals elements d’interès i 

l’estat de conservació actual, i una tercera part de recomanacions i requeriments de protecció.  

 

S’adjunta a l’Annex, un reportatge gràfic amb informació rellevant per a la caracterització i 

anàlisi de l’àmbit objecte d’estudi. 

 

2. ÀMBIT TERRITORIAL I RELACIO�S AMB L’E�TOR� 

Els entorns de Can Monmany, més enllà del seu interès i valors intrínsecs, ocupen una posició 

estratègica en el territori en el que s’ubiquen, posició que confereix a aquest espai unes 

funcions ambientals i socials de primer ordre. 

 

Seguidament s’indiquen les principals relacions territorials de l’espai amb el seu entorn 

destacant-ne els trets principals a tenir en compte. Com a grans línies, esmentem la posició de 

l’àmbit de Can Monmany en relació a la ciutat de Valldoreix i Sant Cugat, en el context dels 
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espais lliures de Sant Cugat concretament amb la Torre Negra, en el sistema hidrològic de la 

comarca, en relació a l’anomenada Via Verda Collserola – Sant Llorenç del Munt, en relació a 

la Via Verda l’Obac-Olorda i l’Anella Forestal del Vallès i en relació al Parc Agrícola de 

Vallès. 

 

2.1 Can Monmany i les ciutats de Valldoreix i Sant Cugat del Vallès 

La finca de Can Monmany està situada, com es pot veure a la Figura 1, a l'extrem est del 

terme municipal de Sant Cugat del Vallès, concretament al nucli de Valldoreix al sud de 

l'autopista AP7 entre aquest i Collserola, fent frontera amb el terme municipal del Papiol. 

Aquesta localització, les característiques rurals pròpies de l’espai, i la continuïtat que presenta 

amb Collserola, provoquen que actuï com un espai de transició entre la ciutat i la serra.  

 

Actualment, l’accés des de la ciutat es produeix únicament per un punt i pot ser motoritzat o 

no; es tracta d’un espai privat, que no és utilitzat amb molta freqüència per la ciutadania, tot i 

que és àmbit de lleure de les passejades, excursions, etc... de molt valldoreixencs, però que 

principalment ha estat utilitzat per la propietat i el seu ús privat.  

 

D’altra banda, l’espai lliure de l’àmbit de Can Monmany presenta continuïtat amb els espais 

lliures actualment existents dins la xarxa d’espais lliures de Sant Cugat i es planteja, per tant, 

l’opció d’entendre l’àmbit de Can Monmany com integrat en una xarxa més àmplia d’espais 

per a la vida ciutadana i l’ús públic, concretament formaria part del espais lliures que envolten 

el municipi de Sant Cugat formant una Anella Verda. 

 

Can Monmany és per Valldoreix un símbol i punt de confluència entre la ciutat i Collserola. 

 

Tractant-se d'una zona d'un alt valor ecològic, cultural i etnològic, l'ajuntament de L’EMD de 

Valldoreix i el de Sant Cugat, han convingut amb els propietaris mitjançant un conveni, la 

cessió de la pràctica totalitat de la finca (83,8 Has) a favor del patrimoni públic, promoguent a 

canvi una modificació per tal de possibilitar que una petita porció de la finca, concretament la 

que es troba fora del límit del Parc Natural de Collserola llindant amb zona urbana amb 

edificacions unifamiliars, sigui qualificada com a sòl urbà, edificable amb tipologia ciutat jardí 

unifamiliar aïllada per tal de compensar a la propietat. 
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A data d’avui, la finca encara és de titularitat privada però la proposta de modificació del Pla 

General Metropolità presentada per l’Ajuntament de Sant Cugat està a punt de passar l’últim 

tràmit administratiu per tal de ser aprovada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona. 

 

 
 
Figura 1. Marc Territorial dels entorns de Can Monmany (cercle blau), El Parc de la Torre Negra i les Vies 
Verdes. A la base, el Parc de Collserola 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010; i elaboració pròpia. 

 
 

2.2 Can Monmany i el parc rural de la Torre �egra 

És inevitable parlar del parc rural de la Torre Negra com a referent territorial més pròxim i 

similar a nivell d’espai, situació i característiques agroambientals. Aquest parc, de propietat 

principalment privada, ha estat protegit de l’ urbanització per exigències de  gran part de la 

societat civil santcugatenca i en conseqüència de tots els partits polítics representats al Ple 

Municipal, mitjançant l’aprovació d’un Pla especial de Protecció i Millora del parc rural de La 

Torre Negra (Minuàrtia, 2006). 
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En Aquest espai agroforestal, gran part d’ús públic, però de propietat privada, es pretén que 

l’eix vertebrador de la seva activitat i conservació sigui l’agroecologia periurbana (A. Martin, 

2007). Aquest encara es troba en un estat inicial de la seva dinamització i amb dificultats degut 

principalment a la manca d’inversions i a la estructura de la propietat, però la proposta 

agroecològica de gestió de l’espai està donant els primers passos. 

 

L’espai de Can Monmany presenta diferències estructurals a nivell de propietat ja que aquest 

passarà a ser completament públic. Existeix una relació territorial, funcional i d’objectius 

socials i econòmics molt estreta. Tots dos àmbits rurals són potencials llocs on desenvolupar-hi 

projectes d’agroecologia periurbana. Per aquesta raó, Can Monmany s’ha de convertir en un 

mirall del seu veí de la Torre Negra i acompanyar-lo en el camí cap a la gestió agroecològica 

integral dels espais rurals periurbans de Sant Cugat.  

 

Tots dos espais formen part de l’anella verda del municipi de Sant Cugat i part també  de la 

Xarxa d’Espais Lliures del municipi, ens que pretén gestionar de manera integral i coordinada 

tots aquests espais. L’eix vertebrador d’aquest tipus d’espais ha de ser l’Agroecologia com a 

eina per a recuperar l’activitat agrícola de manera viva. Tan és així que l’Ajuntament ho ha 

manifestat diverses vegades.  

 

2.3 Can Monmany i el Parc de Collserola 

Els terrenys de Can Monmany constitueixen una porta d’entrada des de la ciutat al Parc de 

Collserola i tenen una posició intermèdia entre aquest i la trama urbana. En aquest sentit, 

presenta característiques pròpies que el diferencien d’ambdues unitats (ciutat i serralada) i 

alhora comparteix fluxos i s’interrelaciona amb totes dues. De fet, la pràctica totalitat de la 

finca, tal i com es pot veure a la Figura 2, es troba dins del parc de Collserola i per tant sota el 

marc jurídic del Pla Especial d’Ordenació i de Preservació del Medi Natural del Parc de 

Collserola (PEPCO), aprovat definitivament l’octubre de 1987. Aquest és el document 

urbanístic que regula els usos i les activitats de les zones forestals de la serra de Collserola, i 

apunta tot un seguit de recomanacions paisatgístiques per a la resta de sòls que es troben dins 

de l’àmbit del Parc. És, doncs, el document normatiu que reglamenta les activitats i el destí del 

sòl forestal, i a la vegada ordena les infraestructures de lleure per aconseguir l’ordenació i la 
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protecció de la serra de Collserola. En aquest sentit trobem una figura legal que empara i 

protegeix el nostre àmbit d’estudi. 

 

 
Figura 2. Ubicació de la finca Can Monmany (cercle blau), en El Parc de Collserola 
Font: elaboració pròpia, sobre ortofotomapa. 

 
Trobem una relació de continuïtat entre Can Monmany i Collserola en la coordinació sobre la 

planificació de la prevenció i extinció d’incendis forestals, la planificació dels camins, etc. 

 

Els objectius del Pla Especial de Collserola són: "la preservació dels recursos naturals i de 

l'equilibri ecològic --que cal conservar, pel paper físic, social i ambiental que tenen per ells 

mateixos i en relació amb les ciutats de l'entorn--, com també el desenvolupament 

d’infraestructures de lleure que suportin una part important i qualitativament diferent de les 

activitats de lleure dels ciutadans, recollint la tradicional utilització de la serra com a espai 

d'esbarjo." 

 

En aquest sentit el fet que gran part de sòl urbanitzable inclòs a Collserola passi a ser de 

titularitat pública pot fer més factible l'assoliment dels esmentats objectius. 
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2.4 L’àmbit de Can Monmany i la conca hidrogràfica 

L’àmbit de Can Monmany se situa a la conca del Llobregat, concretament a la conca de la riera 

de Rubí, a la subconca de la riera de Can Badal, i concretament a la part alta de la subconca. 

Aquests torrents neixen una mica més amunt de la finca de Can Monmany, en plena Serra de 

Collserola.  

Un cop els cursos que formen la subconca de la riera de Can Badal conflueixen i s’adrecen cap 

a l’oest, constitueixen un element lineal de continuïtat amb la plana del Vallès i amb altres 

sectors de la comarca.  

En definitiva, la xarxa fluvial posa en relació l’àmbit de Can Monmany amb Collserola, d’una 

banda, i amb la resta del Vallès, de l’altra. 

 

2.5 Can Monmany i la Via Verda Collserola-Sant Llorenç del Munt 

 Els entorns de Can Monmany, en quan que formen part de Collserola, tenen relació amb 

aquesta Via Verda, la qual es defineix com una zona de connexió entre el Parc de Sant Llorenç 

del Munt i el Parc de Collserola a través dels espais lliures del Vallès Occidental, veure figura 

1. Aquesta Via Verda implica a Sant Cugat i a Cerdanyola. El tram de la Via Verda que 

implica aquest darrer municipi s’integra dins les àrees de verd urbà del Pla parcial de la Plana 

del Castell (Centre Direccional) i, més al nord de l’autopista A-7, passaria per Bellaterra i la 

serra de Galliners (a cavall de Cerdanyola i Sant Cugat). El punt d’inici de la Via Verda tocant 

a Collserola presenta continuïtat en sentit est - oest, per la franja de peu de serra, cap a 

Cerdanyola d’una banda i cap a la Torre Negra i posteriorment Can Monmany, de l’altra. En 

aquest context, l’àmbit de Can Monmany és on arrenca, de manera més secundària, part de la 

connectivitat de Collserola cap a la serra de Galliners. De totes maneres, la vinculació amb 

aquesta via és menor que amb la Via Verda l’Obac-Olorda. 

 

2.6 Can Monmany, la Via de l’Obac-Olorda i l’Anella Forestal del Vallès. 

La via verda de l’Obac s’emmarca dins de l’anomenada Anella Forestal del Vallès, formada 

per parcs naturals i connectors de la serralada Prelitoral: les vies verdes de La Calma-Corredor 

i Montseny-Montnegre, els parcs i connectors de la Serra Litoral i la Via Verda Obac-Olorda 

que tancaria l’anella. 



 26 

Els objectius generals del projecte de l’Anella Forestal del Vallès (ADENC, 2004) són: 

-  Donar continuïtat a les àrees forestals del Vallès i les seves poblacions biològiques, i 

impulsar programes d’actuacions sobre la xarxa viària per millorar el trànsit de la fauna 

terrestre en les Vies Verdes forestals de la Plana. 

-  Impulsar un programa integral de prevenció i extinció d’incendis que respecti els valors 

naturals del territori tot fomentant un paisatge agroforestal de mosaic en algunes zones. 

-  Racionalitzar l’accés al medi natural forestal en la vessant lúdica. Cal controlar de 

manera eficient l’accés motoritzat a la xarxa d’espais naturals protegits. 

 

Aquests objectius de l’Anella Forestal del Vallès son més que compatibles amb els del present 

projecte per a la finca de Can Monmany. 

 

La Via Verda l’Obac-Olorda limita amb la carretera B-121 i el Llobregat a ponent i a llevant 

amb el sistema urbà Rubí-Terrasa-Matadepera. Aquest connector relliga 4 espais PEIN: 

Collserola, l’Ordal, Sant Llorenç del Munt- L’Obac. Té a més, un element fluvial 

d’importància com és el riu Llobregat i els seus afluents 

Els entorns agroforestals de Can Monmany, se situen de tal manera que inicien la connectivitat 

d’aquesta via amb Collserola per la franja de peu de serra, com podem veure a la Figura 3.  

 

 
Figura 3. Relació de Can Monmany (cercle vermell), amb El Parc Agrícola del Vallès, i les Vies Verdes de 
l’Anella Forestal del Vallès. Font: Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, ADENC, 2009. 
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2.7 El Parc Agrícola del Vallès 

Descripció general i marc territorial 

El Parc Agrícola del Vallès (PAV), és una proposta impulsada des de fa anys per diverses 

entitats municipals del Vallès i una iniciativa que compta amb un ampli suport social, i que té 

el suport de 18 ajuntaments de les comarques Vallesanes. 

La proposta té per objectiu preservar del procés urbanitzador els espais agronaturals de la plana 

del Vallès. Es desenvolupa en un document: Bases per a la Protecció del Parc Agrícola del 

Vallès, on es reconeix la necessitat de donar a l’activitat agrària un paper destacat en la gestió 

d’aquests espais. 

La proposta de parc es situa en la Plana del Vallès, la part de la Depressió Prelitoral Catalana 

inclosa a les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. Al Nord i a l’Oest limita 

amb la Serralada Prelitoral, i al Sud i a l’Est, amb la Serralada Litoral. 

 

 

 

Alguns objectius del Parc Agrícola 

Segons el document Base per a la protecció del parc agrícola del Vallès, alguns dels objectius 

generals són: 

-  Considerar el manteniment de l’activitat agrícola com l’element fonamental per a la 

conservació del nostre patrimoni natural. 

- Evitar una major fragmentació dels espais naturals de la plana provocada per noves 

implantacions urbanes o infraestructures, per tal de garantir la continuïtat paisatgística i 

de les poblacions biològiques. 

- Recuperar la qualitat ecològica dels cursos fluvials, fonamentada en la millora de la 

qualitat de les seves aigües i en la regeneració de la vegetació de ribera.  

- Fomentar la integració paisatgística de les zones urbanes amb l’espai rural, i alhora, 

mitigar l’efecte de barrera biològica dels espais urbans, mitjançant un disseny continu i 

coherent de les zones verdes que aprofiti les formacions forestals pròpies de la comarca. 
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2.8 Can Monmany i el Parc Agrícola del Vallès. 

Cal remarcar la importància de portar a terme una gestió territorial integrada que tingui en 

compte no només l’àmbit de Can Monmany, sinó també tots aquells territoris propers amb els 

que es pugui mantenir una relació, ja sigui territorial, ecològica, social o simplement 

econòmica. 

 

El Parc Agrícola del Vallès i Can Monmany estan lligats també perquè Can Monmany te un 

paper, encara que secundari, en la connexió a través de la via verda de Collserola i Sant 

Llorenç del Munt. No es cita en el document base del Parc Agrícola del Vallès (ADENC, 

2004), per una qüestió de finalitats i essència del caràcter social i econòmic dels projectes; però 

en el cas de que el PAV es portés a terme, proporcionarien grans beneficis en la gestió i 

desenvolupament d’aquests dos espais. 

D’altra banda, la consolidació del PAV seria una bona oportunitat per a la promoció dels 

productes, per a la creació d’una xarxa de distribució conjunta, per a aconseguir ajudes 

financeres europees importants, entre molts altres beneficis (Martin.A, 2007). 

 

 
 

3. TRETS BÀSICS DEL MEDI FISIC 

3.1  Climatologia. 

El clima que caracteritza el municipi de Sant Cugat del Vallès és de tipus mediterrani temperat, 

amb hiverns relativament suaus i màximes de pluja a la tardor i a la primavera. La temperatura 

mitjana anual és de 14,7ºC i la precipitació mitjana anual se situa al voltant dels 648,8 mm 

(Figura 4 ). 
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Figura 4. Climogrames de Sant Cugat del Vallès a partir de l’Observatori Fabra -a dalt- i de l’Estació del 

Centre Borja –a baix- (1971-1998). 

Font: Observatori Fabra – a dalt-, i Ajuntament de Sant Cugat –a baix-. 

 

Val a dir, però, que existeix molta variabilitat interanual, com és propi de la conca 

mediterrània. L’any més sec ha enregistrat 411,9 l/m2·any i el més humit 1.180,0 l/m2·any. 

 
A aquesta variabilitat interanual cal sumar-hi la variabilitat intraanual ja que la majoria de les 

precipitacions es concentren en dos períodes, el més important a la tardor i el segon a la 

primavera, i hi ha dos períodes de poca precipitació, el més important a l’estiu i un altre a 

l’hivern. La mitjana de precipitació a la tardor és de 222,8 l/m2, el que representa gairebé el 
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35,2% de la precipitació mitjana anual, a l’hivern és de 135,7 l/m2·any (21,4% de la mitjana 

anual), a la primavera és de 148,8 l/m2·any (23,5% de la mitjana anual) i a l’estiu és de 126,0 

l/m2·any (19,9% de la mitjana anual). Aquestes mitjanes estacionals són força variables d’un 

any a l’altre, i és l’hivern el que presenta els coeficients de variabilitat més elevats, 

enregistrant-se extrems mínims de 28,6 l/m2 i màxims de 482,1 l/m2, mentre que l’estiu és 

l’època que presenta menor variabilitat comparativament (amb un mínim de 0,0 l/m2 i màxim 

de 210,8 l/m2). 

 

Pel que fa a les temperatures, s’observa en els darrers anys un lleuger increment de la 

temperatura mitjana (14,7ºC). La presència de la serralada Litoral fa que la influencia del mar 

mediterrani sigui menor que als municipis de la costa i que el grau de continentalitat a Sant 

Cugat, sigui més gran, amb temperatures més extremes i una major oscil·lació tèrmica. Així, 

les temperatures màximes oscil·len entre els 36ºC i els 38,5ºC  i les mínimes entre els –4,0ºC i 

els 7,5ºC. Les glaçades no són gaire freqüents, són molt discontinues i es concentren a l’hivern; 

tot i això, de l’octubre fins a l’abril s’enregistren diversos dies amb temperatures inferiors als 

0ºC. 

 

El mes més fred és el gener, amb 6,8ºC de temperatura mitjana, mentre que els mesos de juliol 

i agost són els més calorosos, amb una temperatura mitjana mensual de 23,8ºC. 

 

3.2 Geologia. 

3.2.1 Litologia. 

Els materials que afloren en els entorns de Can Monmany són del Quaternari. Aquests 

provenen d’acumulacions de transport torrencial o solifluidal de materials detrítics espessos 

que recobreixen el substrat Paleozoic que forma la serra de Collserola. Així, els materials que 

dominen són diferents tipus d’acumulacions sedimentàries d’origen fluvial torrencial, que 

pertanyen al Plistocè i l’Holocè. 

 

Aquests cúmuls de materials estan formats bàsicament per graves, sorres, argiles i llims amb 

proporcions variables, que varien des de zones amb predomini de llims i argiles, com són els 

cursos fluvials i planes d’inundació, fins a zones amb major proporció de sorres i graves a les 

zones més elevades. Aquests materials són els que formen principalment el sòl de tipus 



 31 

agrícola de la finca. Aquest gradient es veu interromput, quan afloren materials de l’era 

Paleozoica, concretament pissarres, quarsites i calcàries. Aquests materials els trobem sobretot 

a la zona forestal de la finca i en alguna parcel·la agrícola endinsada en aquesta zona. Veure 

Gràfic 4 de l’annex II.  

 

3.2.2 Geomorfologia. 

Morfoestructuralment, els terrenys de Can Monmany es troben situats al Sistema Litoral 

Català, això fa que les característiques litotectòniques siguin semblants a les d’aquest sistema 

en el sector de la serra de Collserola i a les de la depressió Prelitoral (depressió Vallesana). 

Veure Gràfics 2 i 3 de l’annex II. 

 

Concretament, Can Monmany se situa a la falda del Puig de Madrona que és el cim més 

occidental de la serralada de Collserola amb una altitud de 355 metres. 

 

El seu relleu va de la cota 130, en els vessants dels desguassos dels punts més baixos del 

terreny constituint les parts de la finca que envolten el sòl urbà consolidat, fins arribar a la cota 

355 del Puig Madrona que és el punt dominant. 

 

Morfològicament dominen els turons arrodonits que fan a la vegada d’interfluvis creant 

diferents rieres i torrents. 

 

La tectònica que explica Collserola, i per tant els terrenys de Can Monmany, és la fractura 

produïda al llarg de les orogènesis herciniana i alpina. Collserola és un bloc paleozoic 

d’orientació SO-NE que està sobre elevat i fracturat i que actua com a horst. Existeix una 

retícula de falles de direccions dominants NNO-SSE i SO-NE que la individualitzen de la vall 

del Llobregat per l’oest, la fosa del Vallès pel nord, la vall del Besòs per l’est i la plana de 

Barcelona pel sud, tot i que els accidents que millor delimiten l’horst de Collserola són les 

falles del Llobregat i del Besòs (direcció NNO-SSE) i les del Vallès i d’Horta-Rovira (SO-NE). 

 

En l’àmbit de Can Monmany no hi ha cap geozona inclosa a l’Inventari d'Espais d'Interès 

Geològic de Catalunya (Herrero, 2001). Fora de la finca, però molt a prop, trobem un geòtop 

d’interès, Les Escletxes del Papiol. Aquest geòtop inclou l’únic registre representatiu, en el 

sector del Baix Llobregat, de les successions marines esculloses coral·lines i algals del Miocè 
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mitjà de la semifossa (semigraben) del Vallès Penedès. El seu interès geològic rau en aquest fet 

i en l’existència, dins de la successió al·luvial recoberta per les fàcies marines, d’una localitat 

de mamífers fòssils. 

 

3.2.3 Característiques del sòl agrícola.  

Pel que fa a les característiques del sòl agrícola present a Can Monmany, s’han realitzat 

anàlisis seguint el Mètode Herody. Aquest mètode consisteix en la determinació mitjançant 

observacions en camp de les característiques principals i diferencials del sòl: la capacitat de 

fixació, l’estat estructural, l’activitat de la matèria orgànica, la necessitat d’aportacions 

calcaries i les carències d’elements minerals que es poden presentar als cultius.  

 

Bàsicament s’han trobat tres tipologies de sòl: A, B, C (Figura 5 i Taula 1, més abaix). Al 

Gràfic 4 de l’annex II, es poden situar els diferents tipus de sòls en els terrenys de la finca; a 

continuació es descriuen les propietats de cadascun d’ells: 

 

 

Figura 5.  Aspecte dels tres tipus de sòl: A, B, C. 
Font: Arxiu propi. 

 

3.2.3.1 Sòl tipus A 

 

Aquest sòl el trobem a la zona més propera a l’edificació, i és on hi havia hagut i actualment 

encara hi ha, les hortes de Can Monmany.  

 

Presenta una capacitat de fixació mitja-alta ja que el seu percentatge d’argiles es troba entre 

el 15-20%, el perfil d’arrelament és profund i la quantitat d’arena és baixa.  
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Pel que fa a la matèria orgànica (M.O.), la seva presència és més aviat baixa i la seva activitat 

tendeix lleugerament cap la formació de matèria orgànica fàcilment degradable (MOFD). Això 

és degut principalment a que és una zona més aviat humida; a que no s’han realitzat 

aportacions de matèria orgànica en els últims anys, més aviat s’ha funcionat amb fertilitzants 

solubles; a que és una zona de cultiu hortícola i aquest és molt exportador de nutrients, i a un 

conreu excessiu, entre d’altres. A més, la capa d’humus és pobre o calcària; els alts nivells de 

calcària activa que hi ha formen una capa que bloqueja la matèria orgànica.  

Pel tipus de clima de la zona, tindrem dues èpoques de bloqueig de l’activitat dels 

microorganismes i de la matèria orgànica, aquestes seran a l’hivern pel fred i a l’estiu per la 

falta d’aigua. 

 

És un sòl lixiviant i sobretot en determinades èpoques de l’any en que hi ha moltes 

precipitacions, tardor i primavera. 

 

L’estat estructural del sòl és ”pseudogrumós” i en fase de descarbonatació. Això és prova 

d’un bon funcionament d’aquest. 

El color del nostre perfil és més aviat groguenc i homogeni en profunditat, això ens indica que 

l’aigua hi circula lenta i homogèniament. El color groc és degut a que el ferro està hidratat. 

 

En quant a les carències que es poden presentar a nivell de minerals per als cultius, trobem que 

l’elevat contingut en calcària activa pot ser un limitant a l’accés de �, P, Mg, S, B, Cu, Fe, 

Mn, Zn per fenòmens d’ immobilització. 

 

Podríem concloure que és un tipus de sòl bo per a qualsevol tipus de cultiu ja que podrà 

assumir una fertilització amb una quantitat de matèria orgànica important. 

 

3.2.3.2 Sòl tipus B 

 

Aquest sòl el trobem a la zona on hi havia hagut el cultiu d’oliveres i ametllers. És un sòl que 

trobem disposat en feixes per tal d’evitar-ne l’erosió, ja que els pendents són forts. 

  

La capacitat de fixació d’aquest sòl és mitja ja que la presència d’argiles és mitja (<15%), la 

profunditat d’arrelament elevada i la presència d’arena mitja. 
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Al tractar-se d’un sòl calcari, amb elevada calcària activa, no tindrem problemes d’aportacions 

calcaries però en canvi si, com s’ha comentat anteriorment, d’immobilització de l’humus així 

com d’altres elements minerals com �, P, Mg, S, Fe, Mn, Zn. A més hi haurà un retràs de la 

mineralització a la sortida de l’hivern. 

 

En quant a l’activitat de la matèria orgànica, els diferents factors ens indiquen una lleugera 

tendència a afavorir la presencia d’Humus Estable al sòl. Això és degut a que el tipus de 

cultiu llenyós és menys exportador i  hi ha un conreu menys intensiu que en una horta.  

S’ha detectat una presència major de matèria orgànica que en els sòls de tipus A, possiblement 

degut a l’estat avançat d’abandó que ha afavorit la recuperació d’aquesta. 

 

El color del nostre perfil és vermellós al llarg de tot aquest. Estem davant d’un sòl on l’aigua 

que hi circula ho fa ràpida i homogèniament. El color vermellós ve donat per l’oxidació del 

ferro.  

 

L’estat estructural és “pseudogrumós” i en fase de descarbonatació, això ens indica un bon 

funcionament d’aquest. 

 

És un sòl lixiviant i sobretot en determinades èpoques de l’any en que hi ha moltes 

precipitacions. 

 

Podem concloure que és un tipus de sòl també bo però més adaptat al cultiu llenyós, té una 

capacitat mitja de fixació fet que farà amb una bona aportació de M.O. la fertilitat millori. 

Aquest sòl està molt exposat a l’erosió pels forts pendents i es troba retingut gracies als 

centenaris murs de pedra seca. 

 

3.2.3.3 Sòl tipus C 

 

Trobem aquest tipus de sòl únicament a la parcel·la situada a la zona agrícola més elevada de 

la finca i amb un pendent molt fort. En aquesta parcel·la hi ha les restes d’una plantació de 

cireres. Aquest sòl difereix de la resta litològicament ja que no tenim predominança de llims i 

argiles sinó que ens trobem amb l’aflorament de pissarres, quarsites i calcàries.  
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La capacitat de fixació d’aquest sòl és lleugerament baixa donat que la presència d’argiles és 

baixa (<10%), la profunditat d’arrelament és alta i la presencia d’arena és alta. 

 

En quant a l’activitat de la matèria orgànica, els diferents factors ens indiquen una lleugera 

tendència a afavorir la presencia d’Humus estable al sòl. Això és degut al tipus de cultiu que 

s’hi ha desenvolupat, al poc conreu, al tipus de circulació d’aigua confinant, etc... 

S’hi ha detectat una elevada presencia de matèria orgànica en l’horitzó superficial. 

 

Aquest sòl és lleugerament àcid (5’5-6) i no té presència de calcària activa. Això implica que, 

depenent del cultiu s’hi durà a terme, caldrà fer-hi alguna aportació externa d’aquest material 

que poden anar des de 500 a 1600 kg/ha i any segons determinacions més concretes del tipus 

de sòl. 

 

És un sòl per on l’aigua hi discorre amb molta força i velocitat, fet que fa que no infiltri 

correctament sobretot en èpoques d’elevades precipitacions, com a la primavera i la tardor. 

 

Per la característica de la seva lleugera acidesa podem trobar-hi deficiències en Mg i Mo. 
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Taula de propietats tipus de sòl de Can Monmany A, B, C. 

Característica sòl A, horta sòl B, oliveres sòl C, cireres 

Color del perfil groguenc, Fe 
hidratat 

vermellós, Fe oxidat Grisós 

Estat estructural ”pseudogrumós”  “pseudogrumós”  

Capacitat 
fixació/retenció H2O 

 mitja-alta mitja  Baixa 

Percentatge d’argiles 15-20% mitja <15% Baixa <10% 
pissarres, quarsites 

Quantitat d’arena Baixa mitja mitja-alta 

Perfil d’arrelament Profund elevat Alta 

Filtració, circulació de 
l’aigua  

lenta i homogènia ràpida i homogènia superficial, no filtra 

Lixiviació tardor i primavera amb precipitacions no filtra 

Zona, ubicació A prop edificis, 
humida 

pendents i bancals, 
exposat a l’erosió  

fort pendent i erosió 

Conreu Excessiu mitjà Poc 

Activitat matèria 
orgànica (M.O.)  

Baixa mitjana superficial 

Tipus  d’humus matèria orgànica 
fàcilment 
degradable 
(MOFD), calcari 

 estable Estable 

Calcària activa alts nivells elevada sense, sòl àcid  
lleuger (5’5-6) 

Carències per 
immobilització de la 
calcària activa 

N, P, Mg, S, B, Cu, 
Fe, Mn, Zn  

N, P, Mg, S, Fe, 
Mn, Zn. 

Mg i Mo, per 
acidesa 

Tipus de cultiu qualsevol tipus llenyós Llenyós selectiu 

Fertilització molta matèria 
orgànica  

bona aportació de 
M.O. 

aportació de M.O. i 
calcària 

 
Taula 1. Taula resum de  propietats dels tipus de sòl de Can Monmany A, B, C. 
Font: elaboració pròpia.  



 37 

 

3.2.4 Riscs geològics. 

3.2.4.1 L’Erosió.  

 

Podem dir que la finca de Can Monmany es troba sota un risc força elevat d’erosió. 

La majoria dels terrenys de Can Monmany presenten pendents elevats de més del 20%, (veure 

Gràfic 3 de l’annex II) sobretot la part forestal de la finca. Val a dir, però, que en aquestes 

àrees de major pendent el grau de cobertura vegetal esmorteeix els efectes erosius i només hi 

ha erosió significativa en aquells llocs desproveïts de vegetació com és el cas de camins, pistes 

forestals i els seus talussos. 

 

Pel que fa al risc d’erosió de la part agrícola de la finca, el podem dividir en aquelles parcel·les 

que consten d’un fort pendent i per tant són més susceptibles a l’erosió i aquelles que no en 

presenten tant.  

Trobem pendents no tan forts a les zones agrícoles més properes a l’edificació fet que fa que 

l’erosionabilitat sigui menor. Per contra, l’abandó agrícola i la manca de cobertures vegetals en 

aquestes parcel·les fa que l’erosió sigui important. 

 

En quant a les parcel·les agrícoles amb fort pendent, trobem aquelles que consten d’un sistema 

d’abancalament amb murs de pedra seca que redueix moltíssim els efectes de l’erosió i 

aquelles que no. D’aquest últim grup en concret ens referim a la parcel·la agrícola amb tipus de 

sòl  C (veure Gràfics 3 i 4 de l’annex II), situada a la part més alta de la finca, que pateix 

l’erosió més elevada. 

 

També cal considerar les lleres i marges de rieres i torrents, que són fàcilment erosionables si 

la vegetació de ribera s’ha talat o modificat. 

 

Un altre element que erosiona el sòl és el trànsit, de cavalls, motocicletes i bicicletes que sovint 

travessen la finca. 
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3.3 HIDROLOGIA E HIDROGRAFIA. 

3.3.1 Aigües superficials. 

Les aigües recollides al municipi de Sant Cugat tributen a dues conques: la del Besos i la del 

Llobregat. 

 

Les rieres que travessen la finca de Can Monmany (Figura 6) pertanyen al sud-oest del terme 

municipal i són concretament dues, la riera de Can Monmany i el torrent d’en Julià . Aquestes 

recullen les aigües de petits torrents que inicien uns metres més amunt, prop del Puig Madrona. 

Primerament discorren a través del torrent de Can Badal i posteriorment a través de la Riera de 

Rubí, tributant així a la conca del Llobregat (31,0 km de curs i 122,1 km2 de conca). La finca 

està situada a pocs metres del naixement d’aquestes rieres, per tant estem situats en el tram més 

alt del curs d’aquestes formacions. 

 

La circulació d'aigua superficial és reduïda i estacional, per tractar-se de capçaleres de torrents 

i rieres i pel règim de precipitacions. 

 

El terme municipal de Sant Cugat no es troba en zona vulnerable per a nitrats, tal com 

s'especifica en el decret 283/1998 de 21 d'octubre de designació de les zones de contaminació 

per nitrats procedents de fonts agràries. 

 

3.3.2 Disponibilitat d’aigua per al reg. 

Pel que fa a la disponibilitat d’aigua per al reg de la finca, en aquests moments és molt 

limitada. La finca disposa d’un rudimentari sistema de recollida d’aigua de mina d’una beta 

uns centenars de metres més amunt, amb un sistema de canalitzacions que omple un conjunt de 

petites basses per al reg. Aquesta aigua és molt justa per a regar les hortes més properes a la 

casa i no per a res més. Aquest sistema exigeix un manteniment per tal que no s’obturin  les 

canalitzacions amb arrels i fulles. 

Pot ser que el nivell freàtic no sigui molt llunyà i que la quantitat d’aigua que discorre per la 

finca sigui suficient per la seva situació geomorfològica. 

La finca té en un dels seus extrems, uns pous que estan situats lluny de la zona d’horta –uns 

1200m-, però que es podrien emprar per a regular el sistema de reg; mitjançant una bomba es 

podria optar a l’aigua necessària per l’horta. 
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Figura 6.  Hidrologia i basses de Can Monmany. 
Font: Elaboració propia. Base ortofoto. 

 

3.3.3 Risc d’avingudes 

Pel que fa al risc d’avingudes, s'ha consultat el pla inuncat elaborat per l'ACA (Agencia 

Catalana de l'Aigua) observant-ne que no hi ha cap zona inundable que afecti l'àmbit de 

Monmany. En conseqüència el sector està exempt d'avingudes d'aigua associades a períodes de 

retorn de 500, 100 i 50 anys. 

 

Per altra banda, a nivell local de l'àmbit, cal destacar que els torrents que el travessen tenen el 

seu inici en el camí de la Salut, tot just a uns metres de l'àmbit, la qual cosa fa que no sigui 

perceptible un estudi detallat de inundabilitat. 

 

3.4 Elements d’especial interès pel seu valor 

El bon estat de conservació de l’espai degut a la poca freqüentació d'aquest territori el manté 

com un element molt valuós des del punt de vista ambiental. 
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La quantitat de hectàrees cultivables (10,5ha aprox.) es considerable, sobretot en aquesta zona 

on cada cop hi ha menys sòl agrícola disponible degut al creixement urbà. La qualitat del sòl 

agrícola és en general bona per a desenvolupar-hi una activitat agrícola productiva. 

 

Els murs de contenció, fets de pedra seca, representen una infraestructura d’alt interès per tal 

d’evitar els efectes de l’erosió. 

 

Hi ha un petit aqüífer que abasta d’aigua les basses de la finca per al reg, a través d’una mina 

que aflora uns centenars de metres més amunt. 

 

3.5 Diagnosi i recomanacions de protecció 

3.5.1 Respecte la conservació del medi físic. 

Degut a l’orografia la presència i el risc d’erosió és elevat  a tota la finca. Hi ha parcel·les amb 

erosió considerable. La manca de cobertes vegetals i de gestió agrícola respectuosa amb el sòl, 

han accentuat l’efecte erosiu de les pluges. 

 

Pel que fa a l’erosió de la pressió humana, citarem que alguns camins discorren paral·lels o 

ubicats al fons de valls fluvials. Els materials geològics d’aquests fons de valls són sediments 

quaternaris amb poca cohesió i fàcilment erosionables. El trànsit de cavalls, bicicletes i 

motocicletes erosionen el sòl. 

 

El mal estat dels murs de pedra seca ha fet que aquests cedeixin obrint espais per on el sòl 

discorre fàcilment. 

 

Respecte del sòl agrícola ja hem dit que caldrà millorar-lo amb estratègies adients a cada zona.  

 

3.5.2 Respecte la situació hidrològica 

 
Els trams més alts dels torrents i rieres estan ben conservats. La resta del sistema hidrològic 

està afectat per diferents impactes que el degraden. Això té importància donat que el cursos 
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fluvials són intermitents i només porten aigua pocs mesos a l’any. Alguns dels impactes 

observats són: 

 

- Contaminació d’aigües amb abocaments d’aigües residuals, del mateix Can Monmany i de 

les zones urbanes. 

- Degradació del bosc de ribera especialment prop de la zona urbanitzada. 

- Abocaments de deixalles i/o runa al tram baix de la riera al seu pas per la finca. 

- Esculleres i murs a les zones urbanitzades confrontants. 

 

Per a l’aigua de reg, ja s’ha dit que es compta amb una mina, però caldrà resoldre el problema 

de la quantitat d’aigua disponible, donat que el raig o beta de la mina és molt petit (50-70 Lt/h). 

Per tal de mantenir les basses sempre plenes serà important la millora d’aquesta infraestructura. 

 

3.6 Requeriments de protecció 

3.6.1 Propostes que afecten la conservació del medi físic 

 

- Ordenar correctament els diferents camins que travessen la finca per tal d’evitar camins 

alternatius que tinguin un impacte en el medi; i establir itineraris senyalitzats per a les hípiques, 

bicicletes i vianants, evitant que travessin zones sensibles. 

 

- Restringir l’accés motoritzat i el trànsit de bicicletes a determinats indrets, sensibles a l’erosió 

com alguns camins i camps de cultiu. 

 

- Restaurar el sòl de les zones erosionades. Aquesta restauració s’ha de fer amb materials poc 

impactants sobre el medi (bioenginyeria). 

 

- Restaurar el murs de pedra seca que han cedit a l’erosió, per evitar més pèrdues de sòl.  

 

- Evitar la degradació del sòl agrícola amb la recuperació d’aquest amb tècniques agrícoles 

conservadores i de millora. 
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3.6.2 Propostes per a la conservació de les aigües superficials i subterrànies 

 

Mantenir els sistemes hídrics en bon estat funcional; evitant la contaminació que pot provenir 

dels diferents nuclis d’implantació humana (urbanitzacions, equipaments, etc.); i fer un 

programa de neteja de lleres que asseguri el correcte funcionament hidrològic i que respecti el 

bosc de ribera. 

Altres actuacions poden ser: 

 

- Adequar o canalitzar el sistema d’aigües residuals de tots els nuclis habitats i equipaments; i 

controlar els abocaments que es produeixin als contorns urbanitzats de la finca. 

 

- Arranjar i mantenir la deu o mina de la finca en bon estat funcional per tal d’afavorir la seva 

disponibilitat i evitar les pèrdues d’aigua. 

 

- Arranjar les basses en bon estat funcional i ecològic per tal d’aconseguir l’estanquitat  i 

afavorir l’augment de la biodiversitat aquàtica; i procurar augmentar el volum 

d’emmagatzematge. 

 

- Arranjar els sistemes de recollida d’aigües pluvials i estudiar la possible regeneració d’aigua 

residual, per minimitzar l’ús de l’aqüífer i permetre així la seva recarrega. 

 

- Establir sistemes de reg estalviadors i eficients com el gota a gota en comptes del sistema de 

reg a manta.  

 

- Conservar la massa forestal de les capçaleres dels torrents que regula els cicles ecològics de 

l’aigua.  

 

 

4. LA VEGETACIÓ: VALORS I TIPUS DE FLORA 
 

Per a l’elaboració d’aquest apartat s’ha partit de la descripció de les comunitats vegetals 

presents a Collserola i a l’àmbit de la Torre Negra, molt ben descrites al Pla Especial de 

protecció de Torre Negra (Minuàrtia, 2006), al PEPCO i a la Guia Natura del Parc de 
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Collserola. La presència de les diferents comunitats vegetals en l’àmbit d’estudi, han estat 

constatades amb l’ identificació i treball de camp. 

La superfície forestal de la finca es d’unes 73hectàreas i d’unes 10,5ha de superfície agrícola. 

 

4.1     Vegetació potencial 

Biogeogràficament els terrenys de Can Monmany es troben situats dins la regió mediterrània 

occidental, per tant, el tipus de vegetació majoritària és típicament mediterrània, tot i que als 

fons de vall, on la humitat freàtica és major i la temperatura ambiental menor, hi ha 

penetracions de caràcter euro-siberià. Cal comentar que la superfície forestal de la finca es 

d’unes 73hectàreas  i la superfície agrícola de 10,5ha aproximadament. 

 

“Des del punt de vista fitogeogràfic, la vegetació de la serralada Prelitoral, s’inclou dins del 

domini de l’alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum ilicis), enriquit o substituït per la roureda 

de roure cerrioide (Viburno-Quercetum ilicis cerrioidetosum) a les zones més obagues i 

substituït per vegetació de ribera (Populietalia albae i �erio-Tamaricetea) a les planes 

al·luvials dels cursos fluvials amb major disponibilitat d’aigua. Aquesta és la vegetació 

potencial, és a dir, aquella que es pot desenvolupar en un determinat indret en funció de les 

característiques ecològiques o, dit d’una altra manera, la vegetació que s’assoliria en el cas que 

l’home deixés d’actuar directament sobre la vegetació. 

 

L’alzinar, doncs, apareixeria ocupant la major part de l’àmbit d’estudi, i només a les zones més 

obagues i humides, o fent de trànsit entre l’alzinar i la vegetació de ribera als cursos fluvials, 

apareixeria la roureda de roure cerrioide. La vegetació de ribera apareixeria als cursos fluvials 

que tenen un nivell freàtic més elevat. L’albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) seria la 

comunitat de ribera potencial dels cursos amb un freàtic més potent i estable, mentre que 

l’omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum) apareixeria en aquelles àrees on el sòl és 

profund, amb poc pendent i amb grans oscil·lacions del nivell freàtic, i la salzeda de sarga 

(Saponario-Salicetum purpurae) a les àrees amb disponibilitat hídrica i sotmeses a revingudes 

fortes. Finalment, l’avellanosa amb falgueres (Polysticho-Coryletum) apareixeria a les 

capçaleres ombrívoles de rieres i torrents.” 
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4.2 Comunitats vegetals actuals 

4.2.1 Alzinar litoral (Viburno-Quercetum ilicis) 

L’activitat fustera i de carboneig dels segles passats va provocar la pràctica desaparició de les 

masses d’alzinar que haurien de poblar la majoria de boscos de la serralada Litoral . Això fa 

que actualment l’alzinar aparegui molt fragmentàriament i, gairebé sempre, barrejat amb pins o 

fent de sotabosc de les pinedes. 

 

“Aquests boscos mixts d’alzina amb pins són reflex de la successió vegetal. Amb el progressiu 

abandonament de l’activitat primària agroforestal (aprofitaments forestals, carboneig, 

agricultura, pastures, etc.) que havia afavorit les pinedes de pi blanc, conreus i pastures, 

actualment l’alzinar s’està recuperant. D’aquesta manera, si no hi ha cap pertorbació, les 

masses d’alzinar finalment acabaran dominant aquests boscos ja que el pi és una espècie 

heliòfila que necessita la llum del sòl per a germinar, mentre que l’alzina és esciòfila i pot 

germinar al sotabosc. 

 

L’alzinar litoral, quan està ben constituït, és un bosc dens i ombrívol, ric en arbustos i lianes, 

com el marfull (Viburnum tinus), el lligabosc (Lonicera implexa), l’aladern (Rhamnus 

alaternus), el galzeran (Ruscus aculeatus), l’arítjol (Smilax aspera) o la roja (Rubia peregrina) 

entre d’altres.” 

 

A Can Monmany trobem algunes zones, més aviat poques i disperses, que podríem considerar 

com d’alzinar litoral madur cap a la zona més elevada de la finca. Però el que trobem 

principalment a la gran part forestal de la finca és el bosc mixt de pi i alzina. 

 

4.2.2 Alzinar amb roure cerrioide (Viburno-Quercetum ilicis cerrioidetosum) 

“L’alzinar amb roure cerrioide (Viburno-Quercetum ilicis cerrioidetosum) apareix a les 

vessants més obagues o als fons de vall, just en contacte amb la vegetació de ribera. La major 

humitat ambiental i freàtica fa que hi apareguin espècies més centreeuropees. Així, l’estrat 

arbori és dominat per l’alzina, però també hi apareix el roure cerrioide (Quercus x cerrioides) i 

el roure martinenc (Quercus humilis), apareixent més minoritàriament la servera (Sorbus 

domestica), la moixera de pastor (Sorbus torminalis), etc. L’estrat arbustiu i lianoide, a banda 

de les espècies de l’alzinar, s’enriqueix amb espècies més submediterrànies com el lligabosc 
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etrusc (Lonicera etrusca), el sanguinyol (Cornus sanguinea), l’arç blanc (Crataegus 

monogyna), el lloreret (Daphne laureola), el gatmaimó (Tamus communis) o l’aranyoner 

(Prunus spinosa) entre d’altres.” 

 

A Can Monmany, aquestes masses d’alzinar amb roures les trobem fragmentàriament o 

barrejades amb d’altres comunitats resseguint els cursos d’aigua, fent el paper de vegetació de 

ribera, o fent segones bandes amb la vegetació de ribera. 

 

4.2.3 Pineda de pi blanc 

Les pinedes de pi blanc no són veritables comunitats vegetals, sinó que són arbredes de pi 

blanc (Pinus halepensis) amb un sotabosc de bosquines o matollars, i és per això que aquestes 

formacions es classifiquen atenent bàsicament als estrats arbustius i no tenen associada una 

comunitat vegetal pròpia. Són el que s’anomenen pinedes secundàries ja que provenen de la 

degradació de l’alzinar. 

 

En l’àmbit d’estudi, les masses de pi blanc són la unitat forestal que ocupa més extensió ja que 

l’aprofitament forestal i agrícola hi havia estat força intens i van ser afavorides en detriment de 

l’alzinar.  

 

4.2.4 Vegetació de ribera 

La vegetació de ribera agrupa un seguit de formacions de caire més centreeuropeu que depenen 

en major o menor grau de l’aigua que porten les rieres i torrents. Aquestes comunitats tenen 

requeriments ecològics diferents i sovint s’ordenen segons el cabal d’aigua i la profunditat i 

fluctuació del nivell freàtic. La major humitat d’aquests boscos fa que moltes plantes que no 

podrien viure al clima mediterrani s’hi refugiïn. 

 

En fer-se en terrenys amb humitat freàtica elevada, amb sòls rics i de pendent suau, aquests 

boscos des d’antic s’han tallat i romput i han estat substituïts per conreus, pastures o 

plantacions de caducifolis. Per aquests motius sempre apareixen en petits fragments i barrejats 

amb comunitats ruderals, nitròfiles o plantacions. Les comunitats majoritàries són les següents: 
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Albereda amb vinca (Vinco-Populetum albae) 

En l’àmbit d’estudi, on les rieres i torrents no són de gaire entitat i els freàtics són poc potents, 

l’albereda la trobem restringida just als marges dels trams baixos dels cursos d’aigua. Aquestes 

comunitats, però, han estat explotades forestalment i substituïdes per plantacions de caducifolis 

o rompudes per a instaurar-hi conreus, fet que explica la poca presència que tenen en aquest 

sector. Així, a l’espai de Can Monmany només apareixen petits fragments barrejats amb 

canyar, bardissa i plantacions 

Omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum) 

“L’arbre típic d’aquest bosc és l’om (Ulmus minor), que sol anar acompanyat d’un sotabosc 

arbustiu format per l’arç blanc (Crataegus monogyna), el sanguinyol (Cornus sanguinea), 

l’esbarzer (Rubus ulmifolius), i un sotabosc herbaci caracteritzat pel mill gruà (Lithospermum 

purpureo-coeruleum), però on també s’hi pot fer el càrex boscà (Carex sylvatica), el fenàs 

boscà (Brachypodium sylvaticum), la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), etc.” 

Salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpurae) 

“La salzeda de sarga (o sargar) és una comunitat adaptada a rebre l’embat de l’aigua, això fa 

que normalment es localitzi a les ribes dels cursos fluvials, just en contacte amb l’aigua, en 

àrees on hi sovintegen les revingudes. És una comunitat arbustiva de 3-6 m d’alçada, formada 

principalment per la sarga (Salix elaeagnos) i l’estrat herbaci és poc desenvolupat i sovint hi 

apareixen espècies accidentals portades per l’aigua, nitròfiles o de bardissa.” 

Avellanosa amb falgueres (Polysticho – Coryletum) 

“Tot i que fitosociològicament les avellanoses estan més properes als boscos i bosquines de 

caducifolis que als boscos de ribera, al clima mediterrani aquestes es refugien a les obagues 

més humides de l’alzinar, fent de segones bandes de vernedes, o a les torrenteres ombrívoles i 

humides amb marges abruptes.” 

 

En l’àmbit de Can Monmany n’hi ha introducció d’avellaners esparsament resseguint les parts 

més humides de la xarxa fluvial. 
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4.2.5 Brolla (Cisto-Sarothamnetum catalaunici) 

“Les brolles són formacions arbustives que provenen de la degradació de l’alzinar, tot i que 

també apareixen en estadis avançats de la successió secundària en antigues àrees conreades o 

pasturades. 

 

La composició florística depèn molt de la història de cada indret i del temps transcorregut des 

de l’últim episodi de degradació. Així, als indrets alterats fa pocs anys, hi predominen l’estepa 

negra (Cistus monspeliensis), l’estepa blanca (Cistus albidus) o la gatosa (Ulex parviflorus), 

mentre que a les etapes finals de la successió i llocs poc alterats, hi abunda el bruc boal (Erica 

arborea) o la ginesta (Spartium junceum). Les brolles apareixen especialment com a sotabosc 

de les pinedes de pi blanc, tot i que també existeixen petits fragments que voregen els camps 

abandonats quan hi ha bosc proper.” 

 

En la finca de Can Monmany la trobem present en els marges dels camps i voreres del bosc. 

 

4.2.6 Bardissa (Rubo-Coriarietum) 

“La bardissa és una comunitat heliòfila que requereix certa humitat, això fa que de manera 

natural ocupi els marges i les clarianes dels boscos. Les espècies que la formen són 

majoritàriament arbustives i espinescents, de tal manera que aquesta formació vegetal té una 

estructura densa i espinosa que la fa impenetrable. Les espècies més característiques són la 

romeguera o esbarzer (Rubus ulmifolius), el roldor (Coriaria myrtifolia), l’aranyoner (Prunus 

spinosa), l’arç blanc (Crataegus monogyna), el sanguinyol (Cornus sanguinea), etc. 

 

La tala dels boscos de ribera ha afavorit l’expansió de la bardissa ja que, en ser aquesta una 

comunitat heliòfila, es desenvolupa molt bé en els ambients humits de ribera, i en tenir un 

creixement tant dens, difícilment es pot tornar a instaurar la vegetació de ribera original en els 

indrets colonitzats per la bardissa.” 

 

En l’àmbit de Can Monmany apareix densament a quasi totes les rieres i torrents, especialment 

en aquells trams on la vegetació de ribera és escassa i la radiació solar pot penetrar-hi bé. 
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4.2.7 Canyar (Arundini-Convolvuletum sepium) 

“El canyar és una comunitat ruderal associada als cursos d’aigua de llocs amb agricultura. 

L’espècie dominant és la canya (Arundo donax), que és d’origen asiàtic, i va ser afavorida per 

la pagesia ja que s’utilitzava en multitud d’estris (encanyissats, cistells, badoqueres etc.) i 

també per a estabilitzar les motes de terra de les rieres i torrents (ja que té un sistema de 

rizomes molt potent). En el canyar, la canya sol tenir recobriments molt elevats (80-100%) i hi 

apareixen un seguit d’espècies d’origen majoritàriament ruderal entremig. Entre elles destaca 

la corretjola (Convolvulus sepium = Calystegia sepium), que és una liana que creix enfilant-se 

per les tiges de la canya, i multitud d’espècies ruderals (Oryzopsis miliacea ssp. miliacea, 

Sonchus tenerrimus, Euphorbia segetalis,... ) i al·lòctones (Conyza bonariensis, Aster 

squamatus, Artemisia verlotiorum etc.).” 

 

En l’àmbit de Can Monmany no n’hi ha comunitats, només les trobem en el extrems dels trams 

més baixos dels torrents.  

 

4.2.8 Prats 

“El fenassar és un prat que es fa als sòls profunds i relativament humits, i sòl aparèixer als 

marges dels camps de conreu. Florísticament té semblances amb prats més centreeuropeus ja 

que gairebé no hi apareixen teròfits (plantes anuals), més abundants en ambients mediterranis. 

Aquest prat està dominat pel fenàs (Brachypodium phoenicoides) que pot tenir recobriments 

molt elevats, tot i que també hi apareixen l’espunyidella blanca (Galium lucidum), la bracera 

(Centaurea aspera), la pimpinella (Sanguisorba minor), el fonoll (Phoeniculum vulgare ssp. 

piperitum), la lleteresa serrada (Euphorbia serrata) o l’amargot (Urospermum dalechampii) 

entre d’altres espècies.” 

 

Als terrenys de Can Monmany els fenassars els trobem resseguint alguns marges dels camps i 

també apareixen barrejats amb comunitats de camps abandonats i erms. 
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4.3 Camps agrícoles i erms. 

En aquest apartat incloem aquells terrenys que han estat aprofitats per l’home per a 

l’agricultura o ramaderia, ja estiguin en actiu o abandonats  (veure Gràfic 7 de l’annex). 

 

En primer lloc destaquem els camps conreats: n’hi ha tres parcel·les en actiu per consum 

familiar, una amb una mica d’horta, una altre amb vinya i una amb diferents varietats de 

presseguers bastant malmesos. Aquests darrers camps són el reflex d’un passat agrícola que 

s’estenia per tota la plana vallesana i que ha anat cedint pas a la urbanització, a les 

infraestructures, als erms i al bosc. 

 

En els camps de conreus abandonats (uns 10 anys aproximadament) i hi apareix vegetació 

pionera que va colonitzant aquests espais. Si no es tornen a pasturar o sembrar, amb el temps 

poden transformar-se en comunitats naturals. De fet, tot i que hi ha parcel·les completament 

envaïdes per la vegetació natural, el pas els últims temps del ramat públic de Valldoreix, ha fet 

que la presència de comunitats herbàcies es vegi minvada. 

 

Els cultius abandonats són, a més dels bancals d’horta, principalment d’ametllers, oliveres –

algunes centenàries-, vinya, diversos fruiters com cirerers, avellaners, codonys... 

 

La biodiversitat cultivada és baixa degut a que en la darrera fase agrícola la finca es va 

convertir bàsicament en monocultiu d’ametllers, principalment de dos varietats. A part trobem 

un cultiu de vinya, alguns avellaners i oliveres que no han pogut ser identificades. 

 

Com s’observa al Gràfic 7 de l’annex,, els camps actius es localitzen a la cara nord ocupant 

una superfície de 0,5 ha aproximadament. La resta de camps abandonats ocupen una extensió 

de gairebé 10 ha, i es localitzen al voltant de la casa arribant gairebé a vorejar-la 

completament. N’hi ha un camp de cireres molt malmesos, separat de la resta, unes cotes més 

amunt amb una extensió de 1,44 ha que se situa al bell mig d’una zona forestal i amb un fort 

pendent.   
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4.4 Elements d’especial interès pel seu valor 

La vocació agroforestal de la finca de Can Monmany, la converteix en un element d’interès 

cultural, social i ambiental de grans dimensions donada la manca, cada cop més en aquestes 

zones properes a la gran ciutat, d’aquests espais tan importants per la nostre societat i que han 

jugat un paper vital en la construcció del paisatge i la nostra identitat. 

 

Aquesta vocació agroforestal, fa que els camps agrícoles estiguin en contacte directe amb la 

biodiversitat natural del entorns, interaccionant-hi i propiciant un espai òptim per al 

desenvolupament d’una agricultura ecològica. Aquestes comunitats naturals de l’entorn fan 

d’alberg de molts dels enemics naturals de les plagues agrícoles (fauna auxiliar). 

Podríem afegir que algunes infraestructures com tanques, basses, ... fan que encara millorin les 

qualitats de l’espai per desenvolupar-hi una agricultura ecològica. 

 

Can Monmany és un dels paratges més interessants i rics de fauna i flora del territori de 

Collserola, per l'elevada biodiversitat en relació amb la del bosc de la serra i l'elevada 

productivitat, ja que bastants d'aquests paisatges es troben en les zones més fèrtils de 

Collserola i són utilitzats amb intensitat per moltes espècies de la resta de la serra. 

 

La ubicació de l’àmbit de Can Monmany fa que un dels trets més importants d’aquest espai 

sigui el doble lligam que té amb la serra de Collserola: per una banda la transició que fa d’un 

espai natural (Collserola) a un espai urbà (Valldoreix), i per altra la continuïtat que hi ha entre 

els dos espais naturals de Can Monmany i Collserola.  

Aquesta transició queda reflectida en un decrement gradual de la superfície arbrada i un 

increment de la superfície agrícola i urbanitzada vers la ciutat de Valldoreix.  

 

La presència d’un ramat d’ús públic, potser en el futur ubicat a la finca de Can Monmany, 

podria ser una eina molt interessant a l’hora de tancar cicles en la gestió agrosilvopastoral. 

 

A continuació es citen alguns elements de la vegetació i la flora de major interès  
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Boscos de ribera 

Els boscos de ribera són un dels hàbitats més amenaçats a nivell europeu, i aquest fet 

s’incrementa en un país mediterrani com el nostre on aquests boscos queden relegats a petites 

franges que ressegueixen els cursos d’aigua i que sovint han estat degradats o transformats. 

 

A Can Monmany existeix un entramat de petites rieres on la humitat freàtica permet el 

desenvolupament de diferents comunitats de ribera –ja citades més amunt-, on destaquen els 

fragments d’albereda, d’omeda, de sargar i d’avellanosa, tots ells fragmentaris i degradats amb 

bardissa i canyar principalment. 

 

Aquest valor dels boscos de ribera queda reflectit en la inclusió com a hàbitats d’interès 

comunitari (no prioritari) de l’omeda, l’albereda i el sargar a l’Annex I de la Directiva 1992/43 

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre (Directiva Hàbitats 

92/43/CEE). 

 

Alzinars i rouredes 

Les petites masses d’alzinars i rouredes de roure martinenc que apareixen en alguns indrets, 

són els fragments que han quedat dels boscos que devien ocupar la majoria de les muntanyes 

abans de la seva explotació forestal. Això fa que tinguin especial valor simbòlic i ecològic.  

 

L’alzinar també és un hàbitat d’interès comunitari (no prioritari) inclòs a l’Annex I de la 

Directiva Hàbitats 92/43/CEE. 

 

 

Espècimens vegetals 

Com a espècies cultivades particulars a remarcar, hi ha una varietat autòctona de préssec 

“belga” , segons explica l’últim propietari, així com una varietat de tomàquet gros “semblant al 

de Montserrat però massís” del qual fa uns 40 anys que guarden la llavor. 
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4.5 Diagnosi i recomanacions de protecció 

4.5.1 Respecte el risc d’incendis forestals. 

De tots els riscos valorats, sens dubte el risc d'incendi forestal és amb diferència el més 

important (veure Gràfic 8 de l’annex). Encara que el municipi disposa dels plans d'actuació i 

prevenció, la vulnerabilitat és elevada i està afectada per la gran superfície ocupada per massa 

forestal, i la baixa seguretat dels nuclis situats dintre zones forestals com ara la zona estudiada. 

El municipi de Valldoreix disposa d’un ramat d’ovelles i cabres d’ús públic que realitza part de 

les funcions de prevenció d’incendis i de neteja del sotabosc. 

 

Tal com ja s’ha exposat, el clima de Sant Cugat és del tipus mediterrani temperat, amb estius 

generalment calorosos i amb poca precipitació, per tant hi ha un període d’eixutesa estival. 

Durant aquest període, la vegetació s’asseca i mor o bé té molt poca humitat, i això fa que sigui 

especialment sensible als incendis. 

 

4.5.2 Respecte la conservació de la vegetació natural i cultivada. 

En línies generals, la massa forestal està evolucionant de les pinedes cap a l’alzinar, però 

aquest trànsit és lent i actualment aquest fet només es veu per la presència d’un sotabosc de 

brolles, de màquies o d’alzinar en aquestes pinedes i de tant en tant per alguna petita massa 

d’alzinar.  

 

Pel que fa a la vegetació de ribera, hi ha una certa recuperació deguda a l’abandonament dels 

aprofitaments forestals i de l’agricultura, però per altra banda la presencia de camins a banda 

dels cursos fluvials i la freqüentació (tot i que no és molta) faciliten l’establiment i expansió 

d’espècies i comunitats al·lòctones, nitròfiles o ruderals (canyar, bardissa etc.). 

 

Pel que fa a l’estat de conservació de la vegetació cultivada, és pràcticament nul·la. Ens trobem 

davant d’una finca agrícola en abandó des de fa uns 10 anys, pel que les espècies cultivades es 

troben envaïdes i fins i tot ofegades per la vegetació espontània. Podríem dir que l’únic que és 

manté en estat de conservació es una petita horta familiar, un tros de vinya i un malmès camp 
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de presseguers, la resta de cultius llenyosos, principalment ametllers, estan –e4xcepte les 

oliveres- majoritàriament perduts. 

 

4.5.3 Requeriments de protecció 

- Augmentar el nivell de seguretat per incendis a la zona tant pel que fa a prevenció com a 

evacuació, deixant la distància de protecció de 25 metres, instal·lant uns xarxa de hidrants, i 

realitzant tasques de manteniment de l'entorn. 

 

- Respecte l’agricultura, cal promoure propostes -com la que present-, per tal que la finca torni 

a ser dinamitzada. Això mante el paisatge i assegura la franja protectora entre Collserola i 

Valldoreix, davant els incendis forestals. A més, l’agroecologia també suposarà: 

 - Afavorir l’ús racional de l’aigua i dels adobs orgànics. 

 -Afavorir la flora dels marges i l’aparició d’una coberta vegetal persistent. 

 -Augmentar la biodiversitat cultivada diversificant els cultius. 

 

- Realitzar un estudi detallat del conjunt del medi biològic del paratge de Can Monmany, així 

com una cartografia detallada que serveixi per gestionar millor la seva conservació. 

 

- Fer un estudi de les varietats autòctones que s’havien cultivat a Can Monmany per tal de 

recuperar-les, caracteritzar-les i difondre’n el seu ús. 

 

- Potenciar el ramat públic de Valldoreix que realitza feines de manteniment del sotabosc com 

a prevenció del risc d’incendis. 

 

- Delimitar els accessos, camins i dreceres que degraden i erosionen el conjunt de l’espai. 

 
 
 
5. PRESÈ�CIA I VALORS DE LA FAU�A 
 
La informació disponible sobre fauna de l’àmbit d’estudi en concret és molt poca. Així que 

s’ha optat per estudis de fauna de llocs propers com Torre Negra o d’àmbits més grans com 

Collserola.  
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Les fonts d’informació utilitzades per aquest grup han estat el Pla Especial de Protecció i 

Millora rural per a l’àmbit de la Torre Negra (Minuàrtia, 2006) que a la vegada basa les seves 

informacions en  estudis de Gómez et al. (1997), bases de dades del Parc de Collserola, la base 

de  dades de biodiversitat que es pot consultar a la web del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. A més s’ha consultat documentació referent al Pla 

Especial de Protecció de Collserola i la Guia Natura del Parc editada recentment.  

 

L’entorn de Can Monmany i la seva fauna pertanyen biogeogràficament a una àrea 

mediterrània. Malgrat això, l’existència de fondalades afavoreix la presència d’algunes 

espècies euro-siberianes, més pròpies de contrades centreeuropees. 

 

5.1 Amfibis  

“Els amfibis  necessiten la presència d’aigua per reproduir-se i els ambients molt secs no els 

són favorables. Això fa que depenguin de punts d’aigua de forma permanent o temporal. 

També és veritat que en determinades èpoques de la seva vida poden trobar-se allunyats de 

l’aigua..” 

 

A l’àmbit estudiat podem trobar entre altres espècies d’amfibis,  la salamandra (Salamandra 

salamandra),el tòtil (Alytes obstetricans) i el gripau comú (Bufo bufo) que són espècies més 

resistents, i la primera és molt adaptable, i es poden trobar en diversitat d’ambients: agrícoles, 

boscosos, urbans... 

 

5.2 Rèptils 

“Els rèptils es troben en ambients oberts i assolellats principalment, certes espècies prefereixen 

hàbitats més ombrívols. Com a rèptils representatius de l’àmbit en qüestió i de Collserola en 

destaquem el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), el sargantaner gros (Psammodromus 

algirus), la serp blanca (Rhinechis scalaris, abans Elaphe scalaris), la serp verda (Malpolon 

monspessulanus) o la serp llisa septentrional (Coronella girondica).” 
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5.3 Aus 

Els paisatge d’espais oberts en limitació amb zona forestal present a l’àmbit de Can Monmany 

fa que s’hi trobi una riques d’aus elevada. Tota aquesta riques d’aus està formada per aquelles 

que viuen en aquest habitat i majoritàriament per aquelles que es refugien a la Serra i surten als 

espai oberts a buscar aliment. Dins de la Serra els espai oberts són molt escassos de manera 

que la perifèria del parc es converteix en el lloc més concorregut per totes aquelles espècies 

d’aus en busca d’aliment.  

 

“Els ocells granívors representen el 50% de la comunitat hivernal d’ocells de Collserola, i 

molts d’aquests es desplacen cap a les zones obertes perifèriques ocupades per prats herbacis 

secs i matollars. Trobem els passerells (Carduelis cannabina), caderneres (Carduelis 

carduelis), verdums (Carduelis chloris), lluers (Carduelis spinus) i gafarrons (Serinus serinus). 

És remarcable també la presència d’altres ocells, més aviat forestals però que també aprofiten 

aquests recursos, com el pinsà comú (Fringilia coelebs), espècie molt rara com a nidificant a 

Collserola i que es pot observar en l’àmbit de Can Monmany i de la Torre Negra (Gómez et al. 

1997). 

 

Trobem també els ocells depredadors que en aquest espais troben aliment amb més facilitat, 

ratolins, rèptils,... 

Destaquen el capsigrany (Lanius senator), el cruixidell (Milaria calandria), el cucut reial 

(Clamator glandarius), la griva (Turdus viscivorus), el pinsà mec (Fringilia montefringilia), el 

durbec (Coccothraustes coccothrauestes), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), la titella 

(Anthus pratensis) o l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus). Ocells d’interès cinegètic 

com la perdiu (Alectoris rufa) o el faisà (Phasianus colchicus) es localitzen també en aquests 

espais oberts. 

 

Als ambients boscosos podem trobar principalment la mallerenga emplomallada (Parus 

cristatus), el tallarol de casquet (Sylvia cantillans), la merla (Turdus merula) o el tallarol de 

garriga (Sylvia cantillans), el pit roig (Erithacus rubecula), la mallerenga blava (Parus 

caeruleus), el tord (Turdus philomelos)... 

 

Hi ha un seguit d’espècies que tenen preferència per les zones ecotòniques (o de frontera) entre 

el bosc i els espais oberts, ja sigui tot l’any o a l’hivern, quan els recursos alimentaris són més 
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escassos, com la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis chloris), el gafarró 

(Serinus serinus), el pinsà comú (Fringilia coelebs), el tudó (Columba palumbus), la tórtora 

turca (Streptopelia decaocto), el colltort (Jynx torquilla), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus 

bonelli), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el rossinyol bastard (Cettia cetti) i, més 

esporàdicament, espècies més rares com la mallerenga cuallarga (Sylvia undata) i el 

trencapinyes (Loxia curvirostra). 

 

Les aus rapinyaires s’hi poden trobar tots els rapinyaires nocturns i d’altres classes presents al 

Parc de Collserola, l’òliba (Tyto alba), el mussol banyut (Asio otus), el mussol comú (Athene 

noctua), el xot (Otus scops) i el gamarús (Stryx aluco).” 

 

5.4 Mamífers 

El fet que existeixi un mosaic d’hàbitats també afavoreix a la comunitat de mamífers ja que 

trobem especies boscanes que s’alimenten als espai oberts. 

  

“Els petits mamífers insectívors i rosegadors, entre els quals podem esmentar la musaranya 

vulgar (Crocidura russula), la musaranya nana (Suncus etruscus), el talpó (Microtus 

duodecimcostatus) o el ratolí domèstic (Mus musculus), el ratolí de bosc (Apodemus 

sylvaticus), la rata cellarda (Eliomys quercinus) o l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus). 

 

Pel que fa als carnívors, el toixó (Meles meles) que apareix als fons de vall i als camps de 

conreu, la guineu (Vulpes vulpes) que visita els camps cercant micromamífers i conills, la 

mostela (Mustela nivalis) que apareix tant als boscos com a espais oberts, i la geneta (Genetta 

genetta) que és potser l’espècie que defuig més les àrees amb important presència humana. 

 

Destaquem que l’esquirol (Sciurus vulgaris) i el conill (Oryctogalus cuniculus) són dues 

espècies que tenen una important funció com a preses de molts depredadors. 

 

Finalment, el senglar (Sus scrofa) és una espècie molt abundant a Collserola i fàcil de veure a 

Can Monmany. L’abundància d’aquest mamífer dificulta el desenvolupament de l’activitat 

agrària en l’àmbit del parc ja que mengen i destrossen els camps de cultiu fàcilment. 
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5.5 Diagnosi i recomanacions de protecció 

5.5.1 Elements d’especial interès pel seu valor 

Del conjunt d’hàbitats presents a l’àmbit estudiat, amb diferent significat per a la fauna i que 

presenten especial rellevància, esmentem els següents: 

 

L’estructura global complexa en mosaic formada per l’entramat de boscos, espais oberts 

agrícoles amb estrats arbustius i herbacis afavoreix que augmenti la complexitat d’espècies 

associades a aquest àmbit. 

 

Hàbitats aquàtics: algunes espècies de vertebrats depenen de la presència d’ambients aquàtics. 

Amfibis, serps i insectes en són els principals dependents directes. 

 

Alzinars amb roures i bosquets de ribera: afavoreixen la presència d’espècies euro-siberianes. 

 

Cal remarcar l’interès de: 

 

Espècies rellevants observades a l’àmbit d’estudi: 

 

Espècies poc comunes a la zona, com el cucut reial o la fagina la qual a la serra de Collserola i 

el seu entorn només és coneguda de la Torre Negra i de Can Monmany (Gómez et al. 1997). 

 

La riquesa i abundància de la fauna de micromamífers que constitueixen l’aliment d’espècies 

de rapinyaires i de mamífers carnívors. 

 

5.5.2 Estat de conservació de la fauna 

L’estat de conservació de la fauna als entorns Can Monmany és en general bo, atès el poc grau 

d’humanització de la zona. Malgrat tot, cal comentar que la pèrdua d’àrees obertes per 

abandonament de l’activitat agrícola és un dels factors més negatius que condicionen la 

població de fauna. 
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Aquesta pèrdua d’hàbitats oberts (conreus, erms i prats), lligada a l’abandó de les pràctiques 

agrícoles, és la causa que molta de la fauna d’aquests ambients sigui cada cop més escassa i 

que hi apareguin espècies més forestals i, per tant, més banals en el conjunt de Collserola. 

Aquesta pèrdua d’espais oberts també ha estat causada per la urbanització de l’espai i el seu 

entorn. 

 

Pel que fa als amfibis, depenen molt de l’estat ecològic dels cursos d’aigua. Aquests tot i el seu 

considerable estat de conservació presenten certes contaminacions i degradacions que no 

afavoreixen aquestes poblacions. Tot i això la presència de basses, safareigs encara en ús 

n’afavoreixen la seva presència.  

 

5.5.3 Requeriments de protecció d’espècies i gestió dels hàbitats 

- Mantenir el paisatge rural amb estructura de mosaic d’espais oberts: camps, prats,..evitant que 

la successió ecològica els envaeixi. 

 

- Mantenir tanques vives als voltants i entre les àrees de conreu. 

 

- Restaurar els boscos de ribera, amb l’eliminació selectiva de canyar i bardissa i la replantació 

d’espècies arbòries i arbustives de ribera. 

 

- Restaurar els ambients aquàtics i de ribera, amb la millora dels cabals o amb la potenciació de 

punts d’aigua vinculats a les activitats agrícoles (basses). 

 

- Impulsar un estudi detallat sobre la fauna present a l’àmbit ja que és un dels espais oberts més 

ben conservats de Collserola.  

 

- Avaluar l’estat de les poblacions i posterior seguiment de les espècies més amenaçades. Per 

tal de determinar i protegir les espècies més vulnerables. 

 

- Impulsar tècniques agrícoles de producció ecològica, que evitin la incidència dels pesticides 

sobre els vertebrats insectívors. 
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- Cal preveure sistemes de protecció davant l’acció dels tudons, especialment en les fases 

primerenques de les plantacions. 

 

- Qualsevol activitat agrícola a la zona ha de preveure tenir sistemes de protecció davant la 

invasió permanent dels senglars en els conreus. També cal destacar preveure sistemes 

protectors contra la continua acció dels conills en la zona. 

 

6. VALORS ARQUITECTÒ�IC, HISTÒRIC I CULTURAL. 

Per a l’elaboració d’aquest apartat, s’han consultat catàlegs de patrimoni, i s’han fet entrevistes 

amb la propietat i s’ha consultat a historiadors locals. 

 

6.1 Descripció histórico-cultural de l’àmbit. 

Aquesta masia representa, junt amb d’altres, el passat històric i cultural de les contrades de 

Valldoreix, i Sant Cugat del Vallès en general. Un passat lligat al treball de la terra, a 

l’agricultura com a modus vivendi de la població i com a principal motor del paisatge i la 

cultura que avui en dia hem heretat. Amb l’arribada de l’industria i la “modernització” 

juntament amb l’expansió de la ciutat de Barcelona, les urbanitzacions es van anar menjant i 

fent desaparèixer a queixalades tot el que s’havia creat amb l’esforç de centenars d’anys. 

Aquesta masia doncs representa molt més que un espai agroforestal, representa una cultura 

lligada a la producció d’aliments locals, tan poc present avui en dia. 

 

Situada a la falda del puig Madrona, Can Monmany s'aixeca sobre una casa pairal del segle 

XVI. L'actual casa és la remodelació de l'antic mas, portada a terme per Francesc Olivé i 

Monmany a mitjans segle XIX. Es tracta d'una masia neoclàssica d'aspecte senyorial; consta de 

diverses edificacions, un cos central on vivien els propietaris, un altre al nord-oest ocupat pel 

celler, i un tercer que tanca la part est del barri on se situaven les vivendes dels parcers. 

L’edificació principal, al centre, és de planta rectangular amb coberta a quatre vessants i consta 

de planta baixa, pis i golfes. Centrada a la façana de migdia hi ha la torre, de cinc pisos 

d’alçada, amb terrat i rematada per un petit badalot amb coberta piramidal de ceràmica, que 
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constitueix una fita en el paisatge visible des de molts indrets. En destaca un rellotge a la torre 

el qual té més de 100 anys i indicava l'hora als treballadors de la masia.  

 
És a mitjans del segle XIX que Can Monmany és important per la seva producció i exportació 

de vi de qualitat cap a l'estranger. També feien oli. Hi treballaven 48 jornalers en temps de 

verema, 18 mossos tot l’any i 4 masovers amb les seves famílies.  

 

A Barcelona, al carrer Pelai cantonada amb la rambla, hi tenien una botiga “la Legítima” on 

venien el vi i la resta de productes que produïa la gran finca. Tenien hort, arbres fruiters i  

aigua. També animals, i unes immenses bótes per guardar vi. Era un centre agrícola important 

dedicat, sobretot, a la vinya, com ho eren també les altres masies de Valldoreix i Sant Cugat.  

 

Va ser en aquella època quan Francesc Olivé i Monmany (1820-1891) es dedicà a ampliar el 

cultiu de la vinya, establint parcers i agafant més treballadors. L’any 1864 es construeixen els 

cellers i contemporàniament es remodela el mas convertint-lo en la gran casa actual, volent 

emmirallar-se en les grans propietats vinícoles de Bordeus. L’any 1897 és la data de 

col·locació del rellotge a la torre i a la casa encara es conserva un dibuix original de l’alçat 

principal signat per l’autor, encara que la seva firma és il·legible. 

 

Però, la puixança de Can Monmany, en part causada per la fil·loxera que s’havia estès per 

França, va decaure quan aquesta arribà a Catalunya. A partir d’aquest moment els propietaris 

van tenir feines i treballs per mantenir-la, i, avui en dia, mitjanament conservada, encara s’hi 

observa l’esplendor del segle passat.  

 

6.2 Diagnosi i recomanacions de protecció 

6.2.1 Elements d’especial interès pel seu valor 

Tota l’edificació de Can Monmany, presenta un interès global pel seu valor arquitectònic 

degudament inventariada i catalogada a l’inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, a  

l’inventari del patrimoni arquitectònic del Parc de Collserola  i es troba també en el Pla 

especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg de Sant Cugat del Vallès. 
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Les bodegues de l’any 1864 representen un element arquitectònic d’interès per l’historia de 

l’edificació i del seu màxim esplendor. 

 

El conjunt de feixes amb murs de pedra seca construïts per vèncer l’efecte del pendent i poder 

així cultivar la terra, presenten un valor històric agrícola, al meu entendre, important. 

 

Diversos estris del camp com carros, botes, eines varies, alguns amb més de 100 anys 

d’història, que il·lustren el tipus de feines i la manera com es treballava en aquest medi 

històricament. 

 

Els mateixos cultius agrícoles llenyosos, tenen valor històric i cultural, sobretot tractant-se de 

cultius tan típicament mediterranis com son l’olivera i la vinya. Encara s’hi conserven oliveres 

centenàries.  

6.2.2 Estat de conservació del patrimoni. 

L’estat de conservació d’aquest patrimoni, és en general bo, tot i que calen actuacions per 

evitar-ne degradacions irreversibles. El conjunt arquitectònic precisa de restauració. 

Can Monmany es troba sota figures legals que l’emparen, i els seus propietaris han dedicat 

esforços per anant-la mantenint.  

 

S’han conservat també bé tot un seguit d’eines i utensilis per a treballar el camp així com 

instruments que s’utilitzaven per a la producció de vi i oli. 

6.2.3 Requeriments d’aplicació general 

Promoure la conservació i restauració del patrimoni arquitectònic de l’edificació de Can 

Monmany. 

 

Inventariar i conservar els diferents elements i estris derivats de l’activitat agrícola duta a terme 

durant l’últim segle a Can Monmany, la producció de vi i vinya. 

 

Estudiar la possible  creació d’un museu viu de l’activitat agrícola recuperant l’activitat 

agrícola tradicional de Can Monmany amb els cultius històrics com son l’olivera i la vinya, 

així com la producció d’oli i vi in situ. 
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7. CO�CLUSIO�S RESPECTE L’ÀMBIT DE CA� MO�MA�Y 

A mode de conclusió s’ha elaborat un Anàlisis DAFO, per aquesta part sobre 

Contextualització i Medi Físic, on es recullen els principals punts Forts, punts Dèbils, 

Amenaces i Oportunitats en la conservació de l’espai de Can Monmany.  

 
 
Punts forts Punts dèbils 

Espai natural d’interès agrícola i forestal. 

Espai en estat bo de conservació 

Elevada Biodiversitat natural 

Habitats amb fauna d’interès 

Dins del Parc de Collserola 

Patrimoni històric i cultural fort 

Previsió a ser de Titularitat pública 

Actualment no urbanitzable 

Forma part de la Via Verda 

 

Activitat agrícola abandonada  

Poca disponibilitat d’aigua 

Degradació del bosc de ribera 

Degradació de l’alzinar litoral 

Poca diversitat agrícola 

Falta d’agricultors joves 

Recessió de l’activitat agrícola 

Elevat risc d’erosió 

Oportunitats Amenaces 

Millora de la consciència social en relació als 

problemes mediambientals. 

Implicació de l’administració en la millora de la 

qualitat ambiental i dels recursos. 

Conscienciació a favor d’una agricultura local i 

sostenible 

Administració a favor de l’Agroecologia i 

l’educació ambiental 

Optimes condicions per a l’A.E. 

Parc agrícola del Vallès i marca  “Collserola” 

Agricultors joves locals disposats  

 

El Foc 

L’erosió 

La pressió urbanística 

Contaminació de les rieres  

La pressió de les activitats humanes 

Elevada predació per la fauna 

 

 

 

 
Taula 2: Resum de l’anàlisi DAFO sobre la conservació de l’àmbit de Can Monmany 
Font: Elaboració pròpia 
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PART 3ª. PROPOSTA AGROECOLÒGICA  PER A L’ÀMBIT       DE CA� 

MO�MA�Y 

 

Fins ara, aquest document, ha complert l’objectiu de contextualitzar l’espai de Can Monmany 

en el seu àmbit territorial i en els àmbits adjacents dels quals forma part, per tal de descriure’l i 

diagnosticar-lo agroambientalment; i també s’han fet algunes propostes per a la millora del seu 

estat actual.  

 

En aquesta 3ª Part, es pretén concretar una proposta en el marc de l’Agroecologia per a la 

gestió de l’àmbit de Can Monmany. Aquesta proposta és complexa, i alhora que pretén ser 

una proposta de gestió de l’espai, es recolza en tres elements o aspectes, que s’aniran 

explicant: 

 

A. L’element pròpiament agrícola, basat en l’Agricultura Ecològica, model de gestió 

que vertebra el conjunt de la proposta, respecte de: l’elecció, descripció, planificació i 

disseny dels diferents cultius: horta, oliveres, vinya; i a on s’explicita la seva 

concreció. 

B. L’element comercial, en el que s’elabora una descripció de les possibles vies de 

comercialització directa dels productes derivats de l’activitat agrícola, i en fa una 

proposta concreta de comercialització. 

C. L’element educatiu, de formació i participació, en el que es  descriuen els possibles 

agents actius interessats i es tracen propostes per a dinamitzar-les. 

 

1. �OCIO�S D’AGROECOLOGIA 

L’evolució de l’agricultura en els darrers anys ha estat marcada per l’aparició d’un mercat 

alimentari globalitzat que ha anat fent inviable el conreu local: preus impossibles pel 

manteniment de l’agricultura local, dependència de la Distribució Moderna d’Aliments, etc 

(Montagut et al., 2007).  

 

L’Agroecologia pot ser definida com la gestió ecològica dels recursos naturals a traves de 

formes d’acció social col·lectiva que presenten alternatives a l’actual crisis de la Modernitat, 
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mitjançant propostes de desenvolupament participatiu (W. Sachs,1992 ; VM Toledo,1990); des 

de els àmbits de la producció i la circulació alternativa dels seus productes, pretenen establir 

formes de producció i consum que contribueixin a millorar la crisis ecològica y social, i amb 

això restaurar el curs alterat de la coevolució social y ecològica (Norgaard,1994).  

 

L’Agroecologia, proposa el disseny de mètodes de desenvolupament endogen per a l’ús 

ecològic dels recursos naturals, i necessita utilitzar en la major mesura possible, els elements 

de resistència específics de cada identitat local. La manera més eficaç de fer-ho consisteix en 

potenciar les formes d’acció social col·lectiva, donat que aquestes posseeixen un potencial 

endogen transformador. Per tant, no es tracta de portar noves solucions ràpides i per  a la 

comunitat, sinó, de detectar aquelles que existeixen localment i acompanyar i animar els 

processos de transformació existents, en una dinàmica participativa (Guzman, 2000). 

 

La seva estratègia té una naturalesa sistèmica, al considerar la finca, la organització 

comunitària i la resta dels marcs de relació de les societats rurals articulades entorns a la 

dimensió local, on es troben els sistemes de coneixement (local, agricultor y/o indígena) 

portadors del potencial endogen que permet potenciar la biodiversitat ecològica i sociocultural 

(Altieri, 1987;1990;1991 y 1997); Gliessman, 1990 i 1997). Tal diversitat és el punt de partida 

les seves agricultures alternatives, des de les quals es pretén el disseny participatiu de mètodes 

de desenvolupament endogen (Ploeg, 1990; 1992 y 1995) per l’establiment de dinàmiques de 

transformació cap a societats sostenibles (Sevilla i Woodegate, 1997 y 1998).  

 

1.1 Principis bàsics dels sistemes Agroecològics 

Com tota disciplina científica, l’Agroecologia parteix d’un principis fonamentals que li són 

propis. Tenint en compte l’ampli marc teòric d’aquesta disciplina, en aquesta memòria s’han 

inclòs els principis de l’Agroecologia desenvolupats per  Altieri; pare de la disciplina i creador 

de les bases que han servit de referent per a els altres autors. 

 

Altieri considera els següents principis de l’Agroecologia (Altieri, 1997b): 

 

La biodiversificació és el principi més important utilitzat per a assegurar l’autoregulació i la 

sostenibilitat. Quant la biodiversitat s’estableix en els agroecosistemes, una quantitat 
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d’interaccions complexes emergeixen entre sòls, plantes i animals. Aquest procés d’explotació 

d’interaccions i sinèrgies complementaries poden generar efectes beneficiosos, tals com: 

 

Cobertura de vegetació continua per a la protecció del sòl 

Conservació d’aigua i sòl a través de cobertures vegetals dels sòls. 

Tancament de cicle de nutrients i ús efectiu dels recursos locals 

Producció constant d’aliments, assegurant una dieta variada i la producció diversa de  

productes per al mercat. 

Èmfasi en el control de plagues a mitjançant la provisió d’un hàbitat per a enemics naturals 

Increment de la capacitat d’ús múltiple del paisatge 

Producció sostinguda de cultius sense ús d’aportacions químiques degradants del sòl. 

 

Cal tenir en compte, però, que la salut ecològica no és l’únic objectiu de l’Agroecologia. De 

fet, la sostenibilitat no és possible sense la preservació de la diversitat cultural que nodreix a les 

agricultures locals. L’etnociència (sistema de coneixement d’un grup ètnic que s’ha originat 

local i naturalment), ha revelat que el coneixement de la gent local sobre l’ambient, la 

vegetació, els animals i els sòls pot ser molt acurat. El coneixement dels pagesos en relació als 

agroecosistemes, resulta en un ús multidimensional d’estratègies productives de la terra, que 

genera, dins de certs límits ecològics i tècnics, l’autosuficiència alimentària de les comunitats 

en regions particulars. 

 

1.2 Agroecologia i sostenibilitat 

Dels textos citats,  i del desenvolupament de la ciència agroecològica proposada per M. Altieri, 

s’extreuen els següents principis bàsics per a l’elaboració d’un pla de desenvolupament 

sostenible d’una zona rural, a partir de la teoria agroecològica (Sevilla 1997): 

 

Integritat: Element inicial, per a l’establiment dels esquemes de desenvolupament, s’ha de 

buscar en l’establiment d’activitats econòmiques i socioculturals que englobin la major 

part dels sectors econòmics necessaris per a permetre l’accés als mitjans de vida de la 

població, incrementant així el benestar de la comunitat. 
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Harmonia i equilibri: Els esquemes de desenvolupament generats des de la base material 

dels recursos naturals dels agroecosistemes deuen de realitzar-se buscant l’existència 

d’una harmonia entre el creixement econòmic i manteniment de la qualitat del medi 

ambient. 

 

Autonomia de gestió i control: en principi, han de ser els habitants de la zona els que, en 

línies generals, gestionin i controlin els elements clau del procés. Això, no vol dir que 

tinguin un caràcter independent, ja que la intervenció pública ha d’existir dintre del 

procés. 

 

Minimització de les externalitats negatives en les activitats productives: en la proposta de 

desenvolupament rural que fa l’Agroecologia, juga un paper fonamental l’establiment de 

xarxes locals d’intercanvi d’inputs, com elements de resistència i enfrontament al control 

extern exercit per les empreses comercials. La generació de mercats alternatius 

d’externalitats i productes té un paper clau com a estratègia de resistència. 

 

Manteniment i potenciació dels circuits curts: Aquesta característica apareix com una 

estratègia per a mantenir i potenciar , en la mesura del possible, els mercats locals en 

busca de mercats regionals més amplis, es pretén minimitzar la dependència de l’exterior 

de les comunitats i de les xarxes de comercialització. 

 

Ús del coneixement local vinculat als sistemes tradicionals del maneig dels recursos 

naturals: És aquesta una característica central de l’enfocament agroecològic, ja que la 

coevolució local posseeix la lògica del funcionament de l’agroecosistema en aquelles 

zones en les que el sistema tradicional històric ha demostrat la sostenibilitat. 

 

2. OBJETIUS GE�ERALS DE LA PROPOSTA  

Collserola és un espai clarament periurbà en el que l’agricultura ha anat cedint el pas a un bosc 

primari, encara de baixa qualitat, que depèn dels pocs espais oberts o agrícoles pel 

manteniment de la fauna que hi viu. En aquest sentit, fer reviure l’agricultura en l’àmbit de Can 

Monmany és segurament una bona opció de sostenibilitat en aquest entorn natural. 
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Per tal de reconvertir aquest espai en un nou sistema agrícola periurbà de transformació 

social i de creació de nous models de producció i consum on la població hi pugui participar de 

forma activa, cal: 

 

- Recuperar l’agricultura en criteris de sostenibilitat,  ja sigui d’horta o de secà, per tal 

de assegurar el desenvolupament rural de l’espai. 

- Establir vies de comercialització i consum locals, properes i alternatives al mercat 

globalitzat.  

- Permetre la participació de la població en el procés i acostar el món rural a la població 

urbana. 

 

Donat que és l’interès públic o social el màxim beneficiari d’aquest projecte, l’Administració 

local, en aquest cas l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat, haurien de posar les 

condicions favorables que permetin als agents actius de la població interessats desenvolupar-lo.  

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA PROPOSTA 

Per tal d’aconseguir el desenvolupament rural de l’espai així com la transformació social, els 

objectius específics de la proposta de gestió són: 

 

- Establir un model de gestió agrícola, basat en els principis de l’Agroecologia, que 

asseguri la revitalització rural de l’espai. 

- Definir una programació a curt i mig termini per a la recuperació de l’agricultura d’horta i 

també de secà. 

- Definir les característiques de l’equip de treball agrícola. 

- Proposar la venta dels productes obtinguts mitjançant canals curts de comercialització 

directa i local. 

- Apropar l’activitat agrícola a la població de Sant Cugat. 

- Educar i formar en l’Agroecologia i en els seus valors de millora i transformació social. 

- Promocionar la participació ciutadana mitjançant activitats que apropin el món rural a la 

ciutadania. 
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A. L’ELEME�T AGRÍCOLA: 
L’ AGRÍCULTURA ECOLÒGICA 

 
Aquesta dimensió inclou els àmbits de gestió que fan estricta referència a la producció agrícola 

i sostenible en l’espai de Can Monmany. 

 

1. RECULL D’OBJECTIUS AGRÍCOLES 

Els objectius concrets en aquesta dimensió agrícola per a la gestió de Can Monmany són: 

 

- Inventariar l’estat actual de la finca. 

- Iniciar la recuperació de l’activitat agrícola de manera respectuosa amb el medi ambient. 

- Dissenyar i concretar una proposta de cultius adients a les condicions de la finca i a un model 

de gestió agroecològic. 

- Descriure tècnicament la gestió agroecològica dels cultius -horta i secà- proposats per a 

l’espai. 

- Proposar un pla general de recuperació del sòl de la finca, i un d’específic per a fertilització 

dels cultius segons les bases de l’Agroecologia. 

- Establir un pla de gestió integral preventiu per a la sanitat vegetal dels cultius. 

- Dissenyar i ubicar la proposta en el l’espai i en el temps. 

 

 

2. MA�EIG I  PRI�CIPIS DE L’AGRICULTURA ECOLÒGICA 

Tenint en compte que la proposta agrícola es basa en l’Agricultura Ecològica, el maneig 

s’haurà de plantejar d’acord amb els seus principis bàsics de gestió dels recursos naturals per 

evitar el seu deteriorament, que desglossem: 

 

Principi de la diversitat.  

Aquest principi es basa en el paper estel·lar de la biodiversitat, com a component bàsic de 

l’agroecosistema que permet desenvolupar múltiples funcions, i subsidiar el funcionament de 

l’agroecosistema al proveir de serveis ecològics tals com el reciclatge de nutrients i el control 

biològic de plagues. 
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La diversitat suposa que cada element incorporat a l’agroecosistema optimitza varies funcions 

destinades a regular processos de degradació dels diferents recursos naturals implicats, i que 

cada funció està coberta per diversos elements, generant-ne relacions complexes de naturalesa 

sinèrgica. 

 

Així, per exemple, per frenar el procés de degradació del sòl per erosió, es poden incorporar 

diversos elements a l’agroecosistema, ja siguin de tipus físic, com les terrasses; biològic, com 

el cultius en franges o les barreres d’arbres i arbustos disposats segons les corbes de nivell; o 

químic, com es la incorporació de matèria orgànica al sòl. Tots ells realitzen la funció d’evitar 

l’erosió del sòl, i alhora, cada element té altres funcions que contribueixen a frenar altres 

processos degeneratius: les terrasses augmenten la infiltració de l’aigua, les barreres d’arbres 

poden ser font d’enemics naturals de les plagues dels cultius, elevadors de nutrients cap a la 

superfície, etc.  

 

Principi del reciclatge de la matèria i l’energia.  

L’Agroecologia proposa l’ús d’energies no contaminants i renovables i la reintroducció dels 

materials deteriorats en el procés productiu a l’interior de l’agroecosistema, a través de la seva 

incorporació als cicles biològics. Per tant, no son descarregats a la biosfera en forma de residus 

com succeeix en l’agricultura industrialitzada. 

 

Principi del control biològic natural. 

Sorgeix com a conseqüència dels principis anteriors, al ser afavorits els mecanismes de 

regulació existents de control de plagues i malalties a la natura, a traves de tres mecanismes 

fonamentals:  

La intervenció indirecta de l’home construint una infraestructura ecològica basada en la 

gestió de la biodiversitat (Altieri, 1992) 

Una alta activitat biològica del sòl lligada tant a la biodiversitat, com al reciclatge, el que 

permet el desenvolupament de sòls amb capacitat “supressiva” de plagues i malalties 

(Baker et al., 1974; Lumsden et al, 1990) 

La major resistència de les plantes cultivades a les plagues i malalties, motivada 

fonamentalment per una nutrició equilibrada, obtinguda a traves del reciclatge de 

matèria orgànica y de l’abandó dels plaguicides (Chaboussou, 1987). 
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3. I�VE�TARI DE LA FI�CA 

A mode de resum s’exposa l’estat actual de la finca de Can Monmany, concretament de l’espai 

agrícola (10,5ha) i no de tot l’espai forestal (73ha). Aquest inventari s’ha fet amb la informació 

obtinguda en el procés de diagnosi agroambiental, amb treball de camp i entrevistes. Aquesta 

serà la informació de partida per a la proposta agrícola que segueix. 

 

Cal esmentar que és l’inventari d’una finca pràcticament en abandó des de fa uns 10 anys i per 

tant hi ha aspectes que no han pogut ser compilats.  

 

3.1 Geo e hidroestructura 

Tipus de sòl agrícola i disponibilitat d’aigua. 

Tal com s’ha exposat en els apartats 3.2 i 3.3 de la Part 2ª, en les 10,5 hectàrees cultivables 

de Can Monmany, trobem tres tipus de sòls: A, B i C, que ja s’han descrit; i disponibilitat 

escasa d’aigua de reg. 

 

Residus tòxics 

L’última explotació agrícola de la finca va ser la plantació de 5.000 ametllers que van ser 

gestionats segons el model convencional d’agricultura, mitjançant l’ús de fertilitzant i 

pesticides químics. D’això fa més de 10 anys, actualment només  s’utilitzen productes d’aquest 

tipus a l’horta familiar i la vinya. Els residus que hi puguin haver a la resta de parcel·les són 

mínims. 

 

Fonts de matèria orgànica i qualitat. 

Les principals fonts de matèria orgànica properes són varies: 

- Fem corresponent al ramat d’ovelles de Valldoreix, sense compostar, ubicat a la masia 

de Can Cussó, a 1’5 km. de distància. 

- Fem provinent d’hípiques properes, com la de Can Domènech, sense compostar, 

situada a uns 2 km. 

- Compost provinent de les plantes de tractament de Sant Cugat i de Torrelles de 

Llobregat. 
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3.2 Bioestructura 

Historial de cultiu 

Històricament s’hi havia cultivat principalment vinya i, a part, oliveres i horta de consum 

familiar. Després de la crisi de la fil·loxera a, principis del segle passat, es va abandonar la 

vinya. L’última explotació que s’hi va fer va ser la implantació de 5.000 ametllers i 300 cireres 

farà 25 anys. Fa uns 10 anys que es va parar l’activitat agrícola i es va abandonar. Fins fa 3-5 

anys encara llauraven els camps per tal de mantenir els ametllers vius. L’estat actual és 

d’abandó quasi absolut de les quasi 10,5 ha cultivables. Podríem dir que només unes 0,8 ha es 

mantenen en actiu, que inclouen: una vinya no gestionada, l’horta i alguns fruiters pel consum 

familiar. El maneig d’aquests cultius és de tipus convencional. 

 

Boscs, arbusts i tallavents. 

La finca es troba tota pràcticament envoltada per vegetació natural de tipus forestal que pertany 

a la serra de Collserola, creant unes condicions de contacte amb la biodiversitat natural 

altíssimes.  

 

Plagues d’insectes i  vida salvatge 

Ara mateix no es tenen referències de possibles plagues degut a que la finca està abandonada. 

Un possible impediment per a desenvolupar-hi plantacions és l’elevada presencia de senglars a 

tot el parc de Collserola. Per al cultiu d’horta calen proteccions amb pastors elèctrics. 

Pel que fa a la vida salvatge és molt alta ja que ens trobem en un espai obert, fet poc típic a la 

serra de Collserola i on moltes especies animals s’hi apropen a buscar aliment o a reproduir-se. 

 

3.3 Factors climàtics 

Temperatura i precipitacións 

Tal com s’ha descrit en l’apartat 3.1 de la Part 2ª, aquests factors són de 14,7ºC de 

temperatura mitjana i 648 mm de precipitació anual. 

 

Característiques microclimàtiques 

Al tractar-se d’un espai relativament enclotat, cara Nord de la Serra de Collserola, amb varis 

torrents que la travessen, la humitat relativa acostuma a ser més elevada i la temperatura més 

baixa. A nivell de microclima hiverns una mica més freds i estius més frescos. 
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3.4 Tecnoestructura 

Maquinària 

Es disposa de 2 motocultors i un tractor petit, de préstec, amb diferents eines adaptables amb el 

qual s’ha estat treballant la finca abans de l’abandó. 

 

Possibilitat d’envasat i/o processament. 

La finca consta d’una edificació gran –antigues bodegues i celler- amb diverses dependències 

de tipus magatzem que podrien albergar un possible obrador per a l’elaboració de productes 

derivats. 

 

Disponibilitat de capital 

És un punt clau en el que caldrà estudiar les possibilitats d’obtenir: 

Inversions públiques i privades. 

Subvencions públiques i privades (agrícoles, ambientals). 

 

3.5 Socioestructura 

Agricultor/a i família 

La darrera persona que havia explotat la finca, fa més de 10 anys que ho va abandonar i es 

dedica a altres negocis. Pel que fa a la zona activa hi havia, fins fa poc, un jubilat que va morir 

i ara continuen el seus fills, fent horta familiar. 

 

Treballadors fixes o eventuals 

Per altre banda, hi ha un nou equip de persones que ja hem començat  a tirar endavant aquest 

projecte agroecològic. Aquest equip que inicialment és d’una persona fixa i dos esporàdiques 

s’haurà d’incrementar quan es comenci a produir en ferm. 

 

Mercats  

Els possibles mercats a explorar son els locals i de venta directa. Actualment hi ha una 

demanda de productes ecològics i locals al municipi a traves de varies cooperatives de 

consumidors. 
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4. ESTRATEGIA PER AL MA�TE�IME�T DE LA FERTILITAT I LA 

CO�SERVACIÓ DEL SÒL DE LA FI�CA. 

Per tal de fer sostenible aquest agroecosistema en el temps, calen determinar una estratègia i 

principis tècnics, tant per la conservació del sòl, com també per al manteniment de la fertilitat 

de la finca a llarg termini seguint els principis de l’Agroecologia. En aquest apartat, es donen 

les estratègies generals però més a baix, trobarem apartats específics per a cada cultiu tenint en 

compte el tipus de sòl on s’instauraran (capacitat de fixació, potencial de lixiviació,...). 

 

4.1 Gestió de la fertilitat 

4.1.1  Estratègia general i específica. 

Als ecosistemes naturals podríem dir que els cicles de nutrients es troben tancats, ja que els 

nutrients es reutilitzen sempre. En canvi en els agrosistemes, mai es tanquen aquests cicles ja 

que sempre ens emportem part de la producció fora del agrosistema. 

El nostre objectiu serà el de millorar el balanç de nutrients tancant cicles. 

 

Per a aconseguir aquest objectiu cal: 

 

Disminuir al mínim les sortides, especialment les inútils i les més importants en quantitat i 

qualitat, de les quatre que es presenten les dues primeres son fonamentals, mentre que les 

dos últimes tenen importància només en casos localitzats: 

 

Evitant les pèrdues per erosió, que son les de major importància quantitativa i qualitativa, 

per a fer-ho és indispensable l’aplicació de les tècniques de conservació de sòls. 

Recuperant els subproductes de la transformació de la producció per al seu ús com a 

fertilitzants orgànics, a través del compostatge. 

Limitant les pèrdues per lixiviació. 

Els problemes de lixiviació es poden resoldre millorant la retenció del complex de 

canvi de les capes superficials del sòl, mitjançant l’increment de la quantitat de matèria 

orgànica, l’ús de cultius que actuen com a mobilitzadors de nutrients des de les capes 
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més profundes a les capes superficials, etc...Cal tenir en compte que les èpoques més 

lixiviants per als nostres sòls són la tardor i la primavera. Això es tindrà en compte de 

cara a la fertilització. 

Reduint les pèrdues per volatilització 

Afavorint la presencia de matèria orgànica i millorant el drenatge del sòl per evitar 

acumulacions d’aigua estancada que l’afavoreixen. 

 

Augmentar al màxim les entrades no subsidiades: 

      -    Fixació biològica de � (simbiòtica i lliure), amb la labor de les 

bactèries del gènere Rhizobium associades a les arrels de les lleguminoses, i l’acció 

dels microorganismes lliures fixadors de nitrogen, com Azotobacter, la qual es potencia 

amb la presència de restes riques en fibres vegetals. 

- Fixació fotosintètica, que depèn de la superfície de captació. 

 

Augmentar la disponibilitat dels nutrients, fent-los accessibles per les plantes, facilitant 

l’últim pas del cicle. Aquesta feina la realitza la població microbiana del sòl, fet que apunta 

que s’ha d’estimular l’activitat biològica del sòl. Aquesta potenciació s’aconsegueix: 

 

Proporcionant matèria orgànica que necessita per mantenir-se en funcionament. Aquesta 

aportació, no ha de ser superior a 170 KgN/ha i any. La matèria orgànica, o es porta de 

fora del sistema, amb el cost (econòmic i ecològic) que suposi, o es genera dins, i per a 

això és indispensable: 

- Aprofitar els subproductes. 

- Contar amb l’aportació de la vegetació ja sigui espontània o                                          

cultivada. 

 

Disminuint les pèrdues de matèria orgànica del sòl, accelerades per les labors del sòl. 

Incrementant l’activitat metabòlica dels microorganismes mitjançant la utilització dels 

“adobs en verd”. 
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4.1.2 Els adobs en verd 

La tècnica dels adobs en verd serà un pilar important per al manteniment de la fertilitat de la 

finca. A continuació s’adjunta una taula amb les característiques dels principals cultius que 

poden utilitzar-se amb aquesta finalitat. 
 

 ESPÈCIE MATÈRIA VERDA 
PRODUIDA 

DOSIS DE SEMBRA 
i TIPUS 

ÈPOCA 
SEMBRA 

ASSOCIAR 
AMB… 

PROPIETATS 
INTERESSANTS 

CIVADA 15-35 Tm/Ha. 
100-130 Kg/Ha. 
barreig o línees OCT-MAI Veça. Fibra (M.O.). 

ORDI 20-40 Tm/Ha. 130-140 Kg/Ha. 
barreig o línees 

OCT-FEB Veça, pèsols. Fibra (M.O.). 

SÈGOL 15-40 Tm/Ha. 100-150 Kg/Ha. 
barreig o línees 

SET-FEB Veça, erb. Fibra (M.O.). 

      
      

G 
R 
A 
M 
Í 
N 
E 
A 
S       

GUIXA  1-2 Tm/Ha. 
30-200 kg/Ha. N 

160-180 Kg/Ha. 
línees 20-25 cm. 

DES-GEN Ordi, civada. N 

TRAMÚS 35-50 Tm/Ha. 
150-200 kg/Ha. N 

150-180 Kg/Ha. 
barreig o línees 50-75 

OCT-FEB Civada, facelia. 
N, 
Pels sòls àcids. 

PÈSOL FARRATGER 
15-40 Tm/Ha. 
(8-25 “ sense beina). 
100-250 kg/Ha. N 

150-200 Kg/Ha. 
línees 50 cm. 

SET-ABR 
Ordi, civada, 
sorgo, faves. 

N 

FABES 

30-40 Tm/Ha. 
(20-25 “ sense 
baina). 
150-320 kg/Ha. N 

150-200 Kg/Ha. 
barreig o línees 75 
cm. 

SET-FEB Ordi, civada, 
pèsol, veça. 

N, 
Resisteix bé el fred de 
l’hivern. 

LUPULINA 60 Tm/Ha. 
200 kg/Ha. N 

25-30 Kg/Ha. 
Barreig 

OCT-ABR Qualsevol 
cereal. 

N 

MELILOT 4-5 Tm/Ha. (m.s.). 
100-200 kg/Ha. N 

20-30 Kg/Ha. 
línees 15-20 cm. OCT-ABR 

Qualsevol 
cereal. 

N,  mel·lífera, 
fulla aromàtica, 
arrel comestible. 

      

VEÇA 40 Tm/Ha. 
300-450 kg/Ha. N 

80-100 Kg/Ha. 
Barreig 

OCT-MAI Civada. 
N,  port rastrer, 
Llavor per pinso. 

      

GARLANDA(*) 0,9-1 Tm/Ha. (m.s.). 
30-270 kg/Ha. N   Cereals. 

N, 
mel·lífera. 

TREPADELLA (*) 5-6 Tm/Ha. (m.s.). 
100-200 kg/Ha. N 80-100 Kg/Ha. PRIMAV. Cereals, faves. N 

      
TRÉVOL SUBTERRÁNI 
(*) 

4-5 Tm/Ha. (m.s.). 
200 kg/Ha. N 

30-50 Kg/Ha. 
Barreig 

SET-MAR Cereals. N 

      

L 
E 
G 
U 
M 
I 
N 
O 
S 
A 
S 
 
 
 
 
 
 
(*) 
 
p 
e 
r 
e 
n 
n 
e 
s 

CLÒVER (*) 40-60 Tm/Ha. 
140-200 kg/Ha. N 20 Kg/Ha. OCT-ABR  N 

COL FERRATGERA 30-35 Tm/Ha. 
2-3 kg/Ha. 
barreig o línees 75-
100 cm. 

ABR-OCT Lleguminoses. Resisteix molt bé  la 
sequera. 

COLZA FERRATGERA 15-50 Tm/Ha. 
8-12 kg/Ha. 
barreig o línees 50-75 
cm. 

Tot l’any 
segons la 
varietat 

Veça, pèsol, 
faves, civada, 
ray-grass. 

Molt productiva, sistema 
radicular molt potent i 
profund, P y K, limita 
lixiviació en sòls 
permeables. 

MOSTAÇA BLANCA 10-20 Tm/Ha. 
10-20 kg/Ha. 
barreig o línees 75 
cm. 

MAR-SET 
Cereal, faves, 
pèsols farratge 

Creixement i floració molt 
ràpids, P y K. 

      

C 
R 
U 
C 
Í 
F 
E 
R 
A 
S 

NAP FERRATGER 8-20 Tm/Ha. 
15-20 kg/Ha. 
barreig o línees 25-50 
cm. 

Tot l’any. 
Cereals, 
lleguminoses. 

Creixement molt ràpid, és 
molt rústic, 
són anti-nemàtodes 

 FAJOL  70-60 kg/Ha. 
Línees 

 Facelia, 
mostaça. 

Creixement molt ràpid, és 
molt rústic, 
són anti-nemàtodes. 

       

 FACÈLIA 15-30 Tm/Ha. 
10-15 kg/Ha. 
Barreig MAR-AGO Tramús, fajol. 

Mel·lífera, atrau a 
crisopes, bona 
competidora. 

Taula 3. Característiques dels adobs en verd 
Font: Rodríguez Bernal (2000) 
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4.1.3 Elaboració de compost 

En el marc de la estratègia per a la gestió de la fertilitat de la inca es procurarà crear un espai 

per l’elaboració de compost ja sigui per les restes vegetals de la pròpia finca com per al 

compostatge de matèria orgànica fresca provinent de l’exterior. 

 

El compost s’obté quan una mescla de matèries orgàniques pateix una fermentació aeròbica en 

un temps que oscil·la entre varies setmanes i mesos. Totes les matèries orgàniques no 

contaminades i minerals naturals, poden ser utilitzades en la formació del compost. 

 

Gestió per a la fabricació del compost: 

 

Formació de piles de residus orgànics bastant alts (1,5m) per aprofitar la calor despresa per 

l’activitat dels microorganismes amb la finalitat d’eliminar les llavors de “males 

herbes” i afavorir el desenvolupament dels fongs humificadors. 

Accelerar els processos d’humificació, al barrejar les substàncies pobres en nitrogen, però 

riques en cel·lulosa com les palles i herbes seques, amb les substàncies riques en aquest 

element com són les dejeccions animals. 

La pila ha d’estar ben ventilada i humida per afavorir l’acció dels microorganismes. 

 

Per a tal efecte s’habilitarà una zona específica de la finca. 

 

4.2 Gestió de la conservació del sòl. 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, reduir l’erosió forma part de la gestió de la fertilitat evitant 

una de les principals causes de la pèrdua d’aquesta. 

 

A la finca de Can Monmany, tant els nivells d’erosió actuals com el risc d’erosió són bastant 

elevats. Per tant, per evitar pèrdues de sòl i  que aquest fet hipotequi la sostenibilitat de la finca, 

cal aplicar tècniques de conservació del sòl. A continuació s’exposen les principals tècniques a 

realitzar: 

Aplicació de matèria orgànica abundant 

En una primera fase de recuperació del sòl caldrà afegir grans quantitats de matèria 

orgànica compostada.  
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      Reducció i minimització del nombre d’operacions de conreu. 

Això ajudarà a minimitzar l’erosió, cal anar treballant e investigant mecanismes que ens 

portin cap al conreu zero. 

 

Conreu i plantacions seguint les corbes de nivell. 

Es tindrà en compte a l’hora de llaurar i per les noves i futures plantacions. 

 

Utilització de cobertes vegetals permanents. 

Cal recuperar la coberta vegetal del sòl ja sigui espontània, sembrada o mixta, ens 

ajudarà reduint la erosió i augmentant la infiltració d’aigua. 

 

Manteniment i conservació dels marges i terrasses. 

S’han de reparar tots els marges i terrasses degradats per tal d’evitar grans pèrdues de 

sòl. 

 

Manteniment de bandes arbrades 

Tot el que sigui vegetació confrontant a les parcel·les agrícoles ens ajudarà a disminuir 

l’erosió 

 

Totes aquestes recomanacions seran aplicades com a principis en la gestió agrícola de la finca. 

 

5. ESTRATEGIA PER A LA GESTIÓ DE LA SA�ITAT VEGETAL. 

No és objecte d’aquest projecte la descripció de cadascuna de les plagues i malalties que 

afecten als cultius i dels mètodes de protecció específics de cadascuna d’elles. Tot i que, a 

mode de quadre-resum, en els apartats de la gestió de la sanitat vegetal específica dels cultius 

triats, s’exposa algun exemple de les principals plagues i mètodes de control en A.E.  

 

Com a estratègia general per a prevenir els cultius de possibles atacs, es proposa una gestió 

integral de la sanitat dels cultius, es a dir millorant cadascun dels aspectes de la finca de 

manera que no s’afavoreixin els desequilibris. Per a tal efecte es perseguirà l’augment de la 

biodiversitat dels cultius, bé afegint espècies vegetals diferents (tanques vives, adobs en verd, 
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cultius associats, etc, rotacions..) o bé afavorint les poblacions d’insectes auxiliars 

(depredadors i paràsits) i atraient altres animals superiors (aus insectívores,..) que ens ajuden al 

control de plagues.  

També augmentant la fertilitat de la finca afavorirem a un millor estat del cultius fent-los més 

resistents a les plagues. 

 

Només s’efectuaran els tractaments permesos per l’Agricultura Ecològica per a cada cultiu 

(veure Quadern Normes Tècniques de la producció agrària ecològica, CCPAE 2006). 
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6. CO�CRECIÓ DE LA PROPOSTA AGRÍCOLA 

 

Encara que el nucli d’aquest treball es volia centrar en els cultius d’horta, els antecedents i 

condicions actuals de la finca ens han portat a abordar també els dos cultius de secà més 

importants de l’espai: les oliveres i la vinya. 

A continuació es justifiquen i descriuen aquests cultius així com el disseny i programació per a 

la seva implantació en l’àmbit de Can Monmany. Les superfícies inicials previstes per a cada 

tipus de cultiu són: 

Horta; 0,27ha. 

Oliveres; 2,3ha. 

Vinya; 1,55ha. 

 

Al Gràfic 9 de l’annex es pot veure la zonificació dels diferents cultius així com la ubicació 

general d’aquests a la finca. Com es pot observar hi ha parcel·les que encara no han estat 

definides i queden per a altres possibles usos i plantacions a determinar en el futur. 

En el Annex I, es descriuen els pressupostos  previstos per a l’execució de les propostes 

concretes. 

 

1. EL DISSE�Y DE L’HORTA 

A continuació es justifica aquest cultiu i se’n descriuen les principals característiques tècniques 

que es tindran en compte per la seva gestió en Agricultura Ecològica i es presenta un disseny 

per a un espai concret de la finca amb el suport gràfic corresponent. 

 

1.1 Justificació del cultiu 

La creació d’una horta a la finca de Can Monmany és viable i necessària des de diferents punts 

de vista. Històricament sempre hi havia existit, pràcticament tots els entorns més propers de 

l’edificació eren les hortes de la família i dels masovers que hi vivien, actualment encara hi ha 

una part en actiu. Per a tal efecte hi ha una malmesa infraestructura de recollida i 

emmagatzemament d’aigües en forma de basses i canalitzacions. 
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A més, l’horta és un tipus de cultiu que es complementa bé amb la resta de cultius llenyosos. 

Requereix de més esforç i dedicació constants, però l’obtenció de fruits i beneficis és molt més 

ràpida, és un cultiu més intensiu. 

A l’hora de comercialitzar el producte s’ha considerat que no seria molt difícil havent, en els 

municipis propers, un alta demanda de verdura de temporada, local i ecològica. 

 

Des del punt de vista educatiu i pedagògic el fet de haver-hi una horta obre tot un seguit de 

possibilitats pedagògiques i educatives interessants a treballar amb col·lectiu sensibles a 

aquesta temàtica (horts escolars, instituts, esplais, col·lectius de discapacitats, avis), l’horta és 

molt més dinàmica i diversa que no pas els cultius llenyosos. 

Per totes aquestes raons s’ha considerat un cultiu bàsic i prioritari per l’àmbit. De fet com es 

veurà a la programació, serà el cultiu per el que es comenci el procés de reactivació agrícola de 

la finca. 

 

 
Figura 7. Vista parcial de l’horta sud de Can Monmany. 
Font: arxiu propi. 
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1.2 Característiques i propostes tècniques pel sistema d’horta ecològica.  

 A l’hora de gestionar el sistema hortícola de manera ecològica, caldrà donar d’alta el cultiu al 

Consell regulador i es tindran en compte una sèrie d’aspectes bàsics com els següents: 

 

1.2.1 La gestió de la diversitat.  

Es potenciarà la biodiversitat de l’agrosistema, i això implicarà un seguit d’aspectes i tècniques 

a tenir en compte: 

1.2.1.1 Les varietats 

Degut a la industrialització de l’agricultura, poc a poc ha anat desapareixent la biodiversitat 

cultivada que durant tants anys s’havia anat conservant. Aquestes varietats locals adaptades, 

estan en perill d’extinció. 

 

En aquest sentit s’intentarà treballar amb varietats autòctones i rústiques sempre que es pugui 

així com, poc a poc, la intenció és la de fer-se la llavor d’un any per l’altre i establir ponts 

d’intercanvi de llavor amb altres agricultors. 

 

Cal esmentar que a Can Monmany hi ha la llavor d’un tomàquet autòcton des de fa 40 anys, la 

proposta es continuar amb aquesta feina i potenciar l’ús d’aquesta varietat. 

1.2.1.2. Les rotacions de cultius 

Les rotacions de cultius son un pilar bàsic de l’horticultura i en general de l’Agricultura 

Ecològica. Aquestes presenten infinitat de beneficis per als cultius, pel sòl i per l’agricultor. 

Des del punt de vista sanitari, disminueixen molt les incidències d’atacs i plagues.  

Des del punt de vista agronòmic les rotacions faran que no esgotem els recursos. 

  

Per a l’elecció de les rotacions de cultius: 

Es procurarà cultivar espècies de famílies diferents, donat que si son les mateixes 

famílies tindran necessitats similars. 

Es cultivaran espècies amb diferent part aprofitables, es a dir no repetir dos cultius del 

quals s’aprofita l’arrel, o les fulles, etc... 
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S’associaran plantes de necessitats complementaries, tant en nutrients, com en llum i 

aigua. S’ordenaran les espècies millorants de la fertilitat del sòl amb les 

esquilmadores de nutrients. 

Les plantes seran escollides de manera que no explorin les mateixes profunditats evitant 

solapaments. 

S’utilitzaran espècies amb problemes sanitaris diferents o fauna auxiliar simbiòtica. 

S’introduiran lleguminoses i adobs en verd amb plantes d’arrelament profund. 

 

1.2.1.3 Proposta de rotació 

A continuació s’exposa una proposta de rotació que té en compte les diferents variables 

comentades a l’apartat anterior. Aquest podria ser un disseny per a la producció d’horta de Can 

Monmany i se’n resumeixen les principals característiques més endavant. 

Aquesta rotació (Taula 4) es basa en que darrera i abans de qualsevol cultiu n’hi ha un que es 

complementa amb aquest. Ex: darrera d’un tomàquet (solanàcia) vindrà o una umbel·lífera o 

una liliàcia. 

 
SOLA�ÀCIES 
Tomàquets 
Pebrots 
Albergínies 

 
Alls UMBEL·LÍFERES 
Pastanagues 
Api 
Api-rave 
LILIÀCIES 
Cebes 
Porros 
 

 
 
 
LLEGUMI�OSES 
Mongetes 
Pèsols 
Faves 
CRUCÍFERES 
Cols 
Bròquil 
Raves 
�aps 
 
 
 

 
 
COMPOSTES 
Enciams 
Escaroles 
Carxofes 
QUE�OPODIÀCIES 
Bledes 
Remolatxa 
Espinacs 
CUCURBITÀCIES 
Carbassons 
Carbasses 
Cogombres 
 

Tautla 4. Rotació per famílies 
Font: Mètode parades en Crestall. 

 



 83 

Cal comentar que per a una correcta rotació, és important canviar de família com mostra la 

figura, però també cal tenir en compte el tipus d’aprofitament que fem (Taula 5), que darrera 

d’un cultiu que n’aprofitarem l’arrel (p.ex. la pastanaga), no hi posem un altre que s’aprofiti 

també l’arrel, encara que sigui d’una família diferent que respecta la rotació( p.ex. la 

remolatxa). Per últim, es procurarà que les profunditats d’arrels dels cultius siguin diferents 

(Taula 6). 

 

Per a complementar aquest rotació, comentar que també s’intercalaran adobs en verd d’altres 

famílies de lleguminoses, crucíferes, etc,...caracteritzats a l’apartat de gestió de la fertilitat, de 

manera que mai es deixarà el sòl un.  

 
 
ARRELS I 
TUBERCLES 

FLOR, LLAVOR o FRUIT FULLES BULBS i 
TIGES 

Patata 
Pastanaga 
Remolatxa 
Rave 
Nap 
Xirivia 

Mongeta 
Pèsols 
Faves 
Tomàquet 
Pebrot 
Albergínia 

Coliflor 
Maduixa 
Carbassa 
Carbassó 
Cogombre 
 

Síndria 
Meló  
Escarxofa 

Enciam 
Escarola 
Col 
Bledes 
Espinacs 
Api 
 

Cebes 
Alls 
Porros 
Espàrrecs 
Fonolls 
Colraves 
 

Taula 5. Plantes agrupades segons la part que aprofitem. 
Font: Pep Roselló. Estació experimental de Carcaixent 
 
 
 
Superficials (40-
60cm) 

Intermèdies ( 90-120cm) Profundes (+120cm) 

All 
Api 
Bròquil 
Ceba 
Col 

Coliflor 
Endívia 
Espinacs 
Enciams 
Blat de 
moro 
 

Patata 
Porro 
Rave 

Albergínia 
Pèsol 
Mongeta 
Meló 
Nap 
 

Cogombre 
Pebrot 
Remolatxa 
Pastanaga 
Faves 

Escarxofa 
Moniato 
Carbassa 
Xirivia 
Espàrrec 

Síndria 
Tomàquet 
 

Taula 6. Plantes agrupades segons la profunditat de arrelament. 
Font: Pep Rosselló. Estació experimental de Carcaixent 
 
 
 
Per a assolir correctament els objectius de la rotació es farà un seguiment exhaustiu amb una 

base de dades del cultius passats i presents de cada zona de l’hort. Aquesta base de dades serà 

una eina clau de la gestió dels cultius. 
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1.2.1.4 Les associacions de cultius 

Consisteixen en fer coincidir a l’espai i el temps més d’un cultiu. Avarca un conjunt de 

tècniques molt diverses, es poden classificar de la següent manera: 

 

• Mescles de cultius amb cicles iguals o diferents (anuals, perennes). 

• Sembres o trasplantaments de plantes diverses en la mateixa línea, plantes diverses en línees 

alternes, bandes o franges de diferents cultius. 

• Sembra i recol·lecció en la mateixa data o en dates diferents. 

 

Tant les rotacions com les associacions basen els seus efectes, entre altres causes, en fenòmens 

d’al·lelopatia, aquestes relacions entre plantes de cultiu poden ser: indiferents, simbiòtiques o 

de competència. 

 

Avantatges de les associacions de cultiu: 

 

1.  S’aconsegueixen produccions més grans per unitat de superfície cultivada. 

2.  Ús més efectiu dels recursos, una densitat major de plantes intercepta més llum; 

s’aprofita millor l’aigua, hi ha més ombra, menys evaporació directa i menys 

transpiració a través de les plantes; l’aigua penetra millor al sòl, disminueix l’erosió, 

etc... 

3. Avantatges sanitaris. l’efecte positiu d’una major diversitat biològica redueix en general 

les plagues d’insectes, dona un major control sobre les adventícies. 

 

1.2.1.5 Proposta d’associacions 

 

Amb suport bibliogràfic (Cánovas et al., 1993), s’han triat tot un seguit d’associacions 

positives per al cultiu de la horta basades en nombroses experiències pràctiques, a continuació 

se’n mostren algunes de les que s’aplicaran : 

 

Aprofitar l’espai entre espècies de creixement lent i de mida gran (cada 40 o 60cm) com les 

cols, carxofes.. amb espècies de creixement ràpid entremig com els enciams(cada 20cm) 

sempre que no siguin incompatibles per alguna al·lelopatia. D’aquest manera tenim col-

enciam-col, i en el temps que tarda en créixer la col, ja hem tret els enciams i no els taparà. 
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Quan plantem albergínies, sembrarem mongetes al voltant de manera que l’escarabat no les 

atacarà. 

Quan sembrem carbasses plantarem blat de moro als marges. 

Cada 4 metres de cebes es plantaran mates de camamilla. 

Blat de moro i mongeta. La mongeta creix al voltant del blat de moro i li aporta N. 

 

1.2.1.6 Les tanques vives 

Dins de l’entramat agroecològic es troba la tanca viva com un complement indispensable del 

cultiu. El nostre objectiu serà que el major nombre d’espècies siguin mediterrànies, per motius 

d’adaptació i de regeneració o potenciació de la nostra flora autòctona. 

 

Les tanques vives son formacions vegetals, amb mescles arbòries, arbustives i, en menor 

mesura, herbàcies, que realitzen diverses funcions molt valuoses, moltes comuns amb la flora 

adventícia o els adobs en verd. 

Funcions de les tanques vives: 

 

1. Estalvi hídric: redueixen les pèrdues d’aigua, augment la infiltració, redueixen l’erosió per 

escorrentia. 

2. Regulació tèrmica: Atenua els màxims a l’estiu i a l’hivern. 

3. Evita els danys mecànics que pugui produir el vent fort.  

4. Refugi per fauna útil. 

5. Aïllament dels contaminants: eviten l’entrada de contaminants procedents de parcel·les 

químiques, indústries o carreteres properes. 

6. Reciclatge de nutrients: degut a que les seves arrels arriben fins les capes profundes del sòl. 

7. Pol·linització: la seva floració pot contribuir a mantenir les poblacions d’insectes 

pol·linitzadors durant les èpoques difícils. 

8. Producció d’aliments: tant per la fauna útil, ramat o inclús les persones. També poden 

proporcionar materials aprofitables com vares i canyes, etc. 

9. Senyalització dels límits, tancar el pas al ramat, etc. 
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1.2.1.7 Proposta de tanques vives 

S’ha de puntualitzar que a la finca de Can Monmany tota la zona perimetral als cultius es troba 

plena de vegetació natural  (bosc i vegetació de ribera) més o menys ben conservat.  

 

El present projecte potenciarà la presència de vegetació silvestre als marges que fan de talús 

entre les terrasses i s’intentarà recuperar part de la vegetació de ribera. 

 

Es potenciarà també la presència de plantes aromàtiques plantant-ne als entorns de l’hort. 

 

1.2.2 Gestió de les herbes adventícies 

El control de les herbes adventícies en horticultura ecològica és un del problemes més 

importants. De totes maneres tenir el sòl net d’herbes no és l’objectiu de l’Agricultura 

Ecològica, ja que juguen un paper important a l’agroecosistema. 

 

Per al control de les herbes adventícies s’utilitzaran: 

 

Tècniques preventives 

El nostre objectiu en les parcel·les d’horta serà mantenir la diversitat d’adventícies però sense 

hipotecar el desenvolupament del cultiu, conviurem amb les plantes espontànies però 

disposarem de mecanismes per la seva regulació. 

 

Les associacions de cultius també exerceixen un control quan la seva biomassa ocupa 

físicament l’espai disponible. 

 

Altres tècniques preventives que s’utilitzaran són: 

Evitar l’infestació d’espècies adventícies usant llavor neta. 

La fertilització adequada, evitant l’abundància de nitrogen que 

afavoreix la presència d’herbes. 

S’utilitzarà compost i substrats nets de llavors.  

Es realitzaran falses sembres . 

S’utilitzaran densitats homogènies, de ràpid creixement i bona cobertura del sòl. 
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Tècniques de control directe. 

En quant a les tècniques de control directe i eliminació d’herbes, les principals que s’utilitzaran 

són: 

 

Les escardes, bé manuals amb utensilis clàssics, o bé mecanitzades, amb cultivadors, 

freses, discos, grades de pues flexibles, tots aquests utensilis existeixen adaptats a la 

micromecanització de l’horticultura. En totes les intervencions s’escollirà bé les 

condicions de treball, el moment adequat i s’actuarà segons l’espècie a controlar; en les 

perennes hem d’esgotar els seus òrgans de reserva mitjançant una pressió continua 

sobre elles, en les anuals s’evitarà que facin llavor i que puguin arrelar després 

d’arrencades.. 

Embuatat o “mulxing”, suposa establir una barrera física amb un material inert que evita la 

sortida d’herbes, pot ser total o parcial si cobreix només la línea de cultiu; els possibles 

materials a utilitzar són molt variables: palla, escorces, sacs, cartró, subproductes 

industrials. Aquests materials no es retiraran sinó que es degradaran i s’incorporà al 

cicle de la matèria orgànica del sòl. 

La sega periòdica de l’herba consistirà en  un mètode de control, per a aquesta tècnica és 

important que les herbes no arribin a fer llavor amb la fi de reduir el banc de llavors.  

 

Concretament, en el mètode de “Parades en Crestall” es procura una cobertura permanent del 

carrers de l’hort mitjançant sacs, palla... i amb la utilització de grans quantitats de compost que 

s’afegeixen a les parades en forma de “mulx” s’evitarà l’aparició d’herbes adventícies entre els 

cultius. 

Aquest mètode permet còmodament desherbar manualment els diferents cultius. 

 

1.2.3 La gestió de la fertilitat 

El principi bàsic serà fertilitzar el sòl i no la planta, els microorganismes del sòl s’encarregaran 

de la feina de facilitar a la solució del sòl els elements nutritius. Es fertilitzarà amb matèria 

orgànica ja que és la font de la fertilitat i la que permet mantenir una intensa vida microbiana 

en el sòl. 
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Donat que l’horta s’instaurarà en un sòl de tipus A, veure Gràfics 6 i 9 de l’annex. Per a 

aquest tipus de sòl, atenent les característiques de baixa presència de matèria orgànica, 

immobilització de nutrients per la calcària activa i períodes hivernals i estivals amb parada de 

l’activitat microbiana, es realitzarà una tècnica de triple aportació: 

 

- Primer, farem un adobat de fons a finals de tardor, ja sigui amb fems compostats o amb 

compost de reciclatge, amb l’objectiu d’augmentar l’Humus Estable. L’aportació serà de 30 

tones/ha cada tres anys.  

- Segon, amb el mètode de les “Parades en Crestall” el sòl on s’estableixi el cultiu estarà 

sempre cobert d’una capa de compost (equivalent a 3 tones/ha i any) de manera que hi haurà un 

aportació constant. 

- Tercer, s’aplicarà una M.O.F.D a la sortida de l’hivern per activar la vida microbiana i que 

trenquin la crosta calcària per accedir a l’Humus Estable. Aquesta MOFD pot ser l’equivalent a 

40kg N/ha en forma de gallinassa o adob en verd si la rotació ho permet. 

 

Amb aquesta aportació exògena i l’activació de la vida microbiana milloraran les 

biodisponibilitats dels elements minerals bloquejats. 

 

Es procurarà atendre les diferents necessitats dels cultius en la mateixa rotació, de manera que 

les aportacions majors s’aplicaran als cultius més exigents en nitrogen: api, carbassó, panís, 

patata, espàrrec, cogombre, etc. Després els seguiran cultius menys exigents: albergínia, 

enciam o ceba. Després convé establir una lleguminosa que tornarà a deixar el sòl proveït de 

nitrogen. En cultius llargs com el tomàquet, o les plurianuals com la maduixa, espàrrec i 

escarxofa és necessari recórrer a adobs en cobertera. 

 

La utilització dels adobs en verd en qualsevol de les seves formules serà un element bàsic a 

tenir en compte per a la fertilització dels cultius. Aquest element, al ser un cultiu, entrarà en joc 

en les rotacions com un cultiu més. 

 

1.2.4 El model de les Parades en Crestall 

Tot i que atenent les condicions del nostre espai d’horta, no seguirem fil per randa aquest 

mètode, fem una breu descripció, perquè sí que procurarem apropar-nos als seus fonaments.  
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Aquest sistema va néixer a Mallorca i és fruit de les experiències realitzades a una finca del 

municipi de Costitx, anomenada “Sa Faixeta”. És un mètode que sorprèn per la seva senzillesa 

i eficàcia. És un sistema d’obtenir hortalisses ecològiques aprofitant bé l’espai de terra, un 

mínim consum d’aigua i un mínim treball de sembra i manteniment. 

 

El disseny de les “Parades en Crestall” consisteix en  rectangles de 6 metres o més de llarg per 

1’5m d’ample, veure Figura 8. Aquest rectangle està dividit en dos rectangles de 60 cm 

d’ampla cadascun separats per una franja de 30 cm. A les franges laterals i del mig s’hi posen 

plantes aromàtiques (farigola, orenga, melissa, alfàbrega...) i és l’espai per poder caminar i 

accedir a tota la Parada. 

A cada franja on hi ha el cultiu, hi ha dues cintes de reg exsudant o gota a gota que arriben fins 

al final de la parada i garanteixen una correcta humitat homogènia. 

Pel sistema de files s’instal·len cintes de reg gota a gota cada 60cm. 
 
 

 
Figura 8. Alls cultivats amb el mètode ”Parades en Crestall” 
Font: arxiu propi. 
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Cinc coses fonamentals d’aquest mètode són: 

 

No es trepitja la terra on s’hagi de cultivar. Per això, es deixen uns caminets de 50cm. 

envoltant cada Parada en Crestall. Convé fer algun camí de 1m. d’amplària que vagi de 

part a part de l’hort i d’aquesta manera poder entrar i maniobrar amb un carretó sense 

danyar les plantes. 

Humitat constant. Amb el sistemes de reg exsudant, la coberta de compost i la sembra més 

densa, es gastarà menys aigua i obtindrem una humitat més constant i uniforme que 

amb altres sistemes de reg. 

Un cicle de rotació a quatre anys.  

Compost. El compost és fonamental en el sistema de Parades en Crestall per a la 

fertilització de la terra i les plantes. 

 

La sembra. La sembra sol ser més densa que a l’horticultura tradicional, les plantes tan sols 

necessiten l’espai just per al seu creixement, de tal manera que es toquen les unes amb les 

altres, creant així un microclima, conservant per més temps la humitat del sòl i evitant així que 

creixin moltes herbes entre les hortalisses plantades. Es planten aromàtiques i flors entre les 

Parades i als voltants de l’hort.  

 

1.3 Ubicació i disseny 

Per a la ubicació de la nostra horta s’han triat els terrenys que històricament s’havien dedicat a 

aquest tipus de cultiu. Com es pot veure a la Figura 9, l’horta de Can Monmany estarà situada 

a diverses parcel·les de les cares nord i sud de la finca i ocuparà un total de 0,27 ha inicials de 

superfície. Es preveu establir zones diferenciades de reg. També es procurarà un petit 

hivernacle, i potser en un futur s’hi pot instal·larà un de més gros. 
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Figura 9: Ubicació de les parcel·les d’horta a les cares nord i sud. 
Font:  elaboració pròpia. Base ortofoto. 
 

1.4. Programació, cronograma horta 

En aquest apartat es vol il·lustrar la possible programació per a l’establiment de la horta. 

Aquest cultiu –ja iniciat- és el primer a recuperar i del que s’espera obtenir els primers 

ingressos. La programació s’ha fet en el cicle d’un any, i s’aplicarà de forma gradual ampliant 

parcel·les cada temporada.  
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 4 Set 5 Set 8 Set 9 Set 12 Set 13 Set 16 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 37 Set 40 Set 43 Set 44 Set 46 Set 47 Set 48 Set 49 Set 52

PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ

PREPARAR TERRAS FASE 1: PEDRES, HERBES I LLAURAR

ADOBAT DE FONS: FEMS

MUNTATGE REG 1

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 4 Set 5 Set 8 Set 9 Set 12 Set 13 Set 16 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 37 Set 40 Set 43 Set 44 Set 46 Set 47 Set 48 Set 49 Set 52

PLANIFICACIÓ: SEMBRES I PLANTACIONS PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ

SEMBRES PRIMAVERA: ENCIAM, CEBA, COLCOLLITES 1 PREPARAR TERRAS FASE 2: PEDRES, HERBES I LLAURAR

SEMBRES ESTIU: MONGETA, TOMÀQUET, CARBASSÓCOLLITES 2 ADOBAT DE FONS: FEMS

SEMBRES HIVERN: CALÇOT, PORRO, FAVA, PÈSOLMUNTATGE REG 2

MANTENIMENT MANTENIMENT MANTENIMENT

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 4 Set 5 Set 8 Set 9 Set 12 Set 13 Set 16 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 37 Set 40 Set 43 Set 44 Set 46 Set 47 Set 48 Set 49 Set 52

PLANIFICACIÓ: SEMBRES I PLANTACIONS PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ

SEMBRES PRIMAVERA: ENCIAM, CEBA, COLCOLLITES 1 PREPARAR TERRAS FASE 3: PEDRES, HERBES I LLAURAR

SEMBRES ESTIU: MONGETA, TOMÀQUET, CARBASSÓCOLLITES 2 ADOBAT DE FONS: FEMS

COLLITES 3 SEMBRES HIVERN: CALÇOT, PORRO, FAVA, PÈSOLMUNTATGE REG 3

MANTENIMENT MANTENIMENT MANTENIMENT

POSSIBLE ALTA CCPAE

ANY 2011

ANY 2012

ANY 2010
CRONOGRAMA HORTA, ANYS 2010-2012

 Figura 10: Cronograma per a l’horta de Can Monmany . 
 

Com s’observa en el cronograma, hi ha 3 primeres fases descrites: la Fase 1, al 2010 –ja feta- 

que consta d’una parcel·la  de 480m2; la Fase 2, al 2011 –actualment en curs- que consta de 6 

parcel·les més amb un total de 1.440m2; i la Fase 3, al 2012, amb un total de 9 parcel·les i 

2020m2. Les ampliacions a partir del 2013 encara encara s’han de definir. 

 

2.  LES OLIVERES 

2.1  Justificació del cultiu  

S’ha considerat que recuperar i ampliar el cultiu d’oliveres, cultiu llenyós molt rústic i de fàcil 

gestió, per a l’obtenció d’oli i d’olives de taula, s’adapta perfectament a les característiques de 

la finca de Can Monmany. Tant és així que ja havia estat, juntament amb la vinya, un dels 

cultius importants. 

Les característiques climàtiques així com la poca disponibilitat d’aigua fan que la producció 

d’oli així com d’olives de taula en sigui una bona solució amb un valor pel mercat i de fàcil 

comercialització a nivell local. 
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Actualment, la finca consta d’un vuitantena d’oliveres centenàries que s’haurien de recuperar. 

D’altra banda es proposa també una nova plantació amb exemplars de les varietats Arbequina i 

la Palomar o Olesana.  

 
Figura 11. Vista parcial de les oliveres de Can Monmany. 

Font: arxiu propi. 

2.2 Característiques generals del cultiu de l’olivera 

2.2.1 Morfologia i Taxonomia 

Família: Oleaceae. 

�om científic: Olea europaea. 

Origen: mediterrani. 

Planta: Arbre perennifoli que pot arribar a alçades considerables, encara que es prefereix en 

formes baixes.  

Sistema radicular: Arrel pivotant que es ramifica molt 

Fulles: Lanceolades, decussades y coriàcies. 

Flors:. Les flors de l'olivera comencen a florir a finals de març, però les flors vertaderes surten 
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al maig o juny. Són petites i estan inserides en unes inflorescències paniculades que contenen 

de 10 a 40 flors. Hi ha flors de dos tipus: les perfectes i les estaminíferes. Les flors perfectes 

tenen els dos sexes amb estam i pistil ben desenvolupat. Les flors estaminíferes, com el seu 

nom indica, només tenen estams i per tant són masculines i no donaran lloc a cap oliva, es 

troben en l'arbre en proporció variable, en cas de forta secada són les úniques que apareixen i 

per tant no hi ha producció d'olives. A la tardor de l'any anterior a la florida, ja s'inicia la 

formació de les flors. En les setmanes posteriors a la floració té lloc la caiguda de flors i petits 

fruits, de manera que el quall es del 1-2%. 

Fruit: L'oliva és un fruit en drupa relativament petit i amb forma el·lipsoïdal o globosa més o 

menys simètrica. És de color verd a vermell, però quan madura, es torna negre. Normalment fa 

de 1 a 4 cm de longitud i de 0'6 a 2 cm de diàmetre, depenent de la varietat. Són molt petites 

les olives de les varietats Arbequina i són molt grans l'Ascolana i la Gordal. 

Pol·linització: Espècie anemòfila y parcialment autocompatible. Es recomanable la 

pol·linització creuada i la col·locació de pol·linitzadors, encara que les plantacions 

monovarietals son la norma. 

 

2.2.2 Requeriments Edafoclimàtics 

Espècie molt rústica, de fàcil cultiu, fet pel que s’ha instal·lat en terrenys marginals. No tolera 

temperatures menors de -10ºC. No presenta problemes per gelades, a excepció d’algunes 

varietats molt primerenques, en les que el fruit es veu molt afectat. Escassos requeriments 

d’hores de fred i elevats de calor (entre la brotada i la floració transcorren 3-4 mesos i de la 

floració fins la recol·lecció, 6-7 mesos). Els agents meteorològics més greus són els vents secs 

i les temperatures elevades durant la floració, de manera que es produeix  l’avortament ovàric 

generalitzat, ressentint-se sèriament la producció. És molt resistent a la sequera, encara que 

l’òptim de precipitacions se situa entorn als 650 mm ben repartits. En casos d’extrema sequera 

s’indueix la producció de flors masculines.  

 

És resistent als sòls calcaris, tot i que existeixen diferencies de caràcter varietal (“Hojiblanca” 

es comporta molt bé). És molt tolerant a la salinitat.  

Es una planta amb molta necessitat de llum, de manera que una deficiència d’aquesta redueix 

la formació de flors o indueix a que aquestes no siguin viables. 
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2.2.3 Material vegetal  

2.2.3.1 Patrons 

L’ús de patrons està limitat a varietats de difícil arrelament mitjançant l’empelt. Se segueix 

utilitzant com a patró l’ullastre, però aquest presenta problemes d’homogeneïtat en l’hàbit de 

creixement per provenir de llavors. 

2.2.3.2 Varietats 

Les varietats de les oliveres s'han format per tres vies: Selecció d'ullastres amb característiques 

adients per a ser conreats (aquesta seria cronològicament la primera font de diversificació 

varietal), selecció d'oliveres procedents de la sembra de la llavor (per tant amb diversificació 

sexual) i selecció d'arbres reproduïts per via vegetativa (amb possibles mutacions). 

Existeixen, per sort, nombroses varietats locals i molt antigues que han estat conservades així 

com traslladades a diferents àmbits geogràfics. Poden classificar-se en dos grups: varietats de 

taula i varietats per oli. Existeixen centenars de varietats,  a continuació se’n destaquen les més 

conegudes: 

  

Varietats de les terres de parla catalana: Arbequina, Empeltre, Farga, Morrut, Sevillenca, 

Alfafara, Callosina, Changlot reial, Palomar Olesana, Verdiell i Vilallonga, Arbosana, Fulla de 

salze, etc.  

Varietats d'origen espanyol: Piqual, Hojiblanca, Manzanilla i Gordal. 

2.2.3.3 Varietats triades: 

Les varietats triades per a la plantació a la finca de Can Monmany es descriuen a continuació. 

Arbequina: A Catalunya ocupa unes 55.000 hectàrees i també s'estén per Aragó i darrerament 

per Andalusia. És la base de les modernes plantacions intensives ja que el seu escàs vigor 

permet una alta densitat de plantes. 

Es caracteritza per una gran resistència al fred, un vigor molt reduït i una baixa resistència a la 

terra calcària. La mida del seu fruit és el menor de les varietats conreades a Espanya, entre un i 
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dos grams. Produeix un oli molt apreciat per les seves excel·lents qualitats organolèptiques 

però de baixa estabilitat. També malgrat la seva petit mida fa servir d'oliva de taula. El seu 

pinyol al contrari que la majoria de les varietats té un alt percentatge de germinació i això fa 

que serveixi de portaempelt. 

Ha estat triada per les seves produccions elevades i la característica afruitada del seu oli. 

La Palomar o Olesana: ocupa unes 1.000 ha a la demarcació de Barcelona, principalment a 

Olesa de Montserrat. 

Varietat de vigor elevat i exigent pel que fa a les condicions de clima i sòls. Els seus esqueixos 

fàcilment fan arrels El temps que tarda en entrar en producció des de la plantació és com la 

mitjana de les varietats. El moment de la florida és precoç. El pol·len presenta baixa capacitat 

germinativa. La productivitat és elevada però alternant, afectada pel fenomen de la 

contranyada. La maduració és precoç i els fruits de pes mitjà fàcils de recollir 

mecanitzadament. S’usa per a oli. Té un rendiment en l’extracció elevat i molt bones qualitats 

organolèptiques i de poca estabilitat. 

Ha estat triada per la proximitat del seu origen com a varietat i perquè presenta característiques 

interessants. 

Totes dues varietats presenten olis amb poca estabilitat, aquest fet obliga o a barrejar-los en 

cupatges amb olis més estables. En cas de monovarietals, a comercialitzar l’oli el mateix any 

de la collita. Per a concretar el tipus d’oli que es farà, cal encara identificar les varietats 

centenàries plantades a la finca. 

 

2.3 Particularitats del cultiu de l’olivera en A.E. 

L'Agricultura Ecològica està molt difosa pel conreu de l'olivera, en ser un arbre rústec és molt 

fàcil aplicar-la. Es combaten les plagues emprant feromones, insecticides biològics i enemics 

naturals. 
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Cal sempre seguir i consultar el reglament tècnic per al cultiu en A.E. a l’hora d’aplicar 

qualsevol tipus de producte al cultiu. Per a l’extracció de l’oli hi ha un seguit d’exigències 

especifiques (veure el Quadern de Normes tècniques per a la producció agrària ecològica, 

CCPAE 2006). 

 

Un dels principals problemes que presenten els olivars mediterranis és la pèrdua de sòl i en 

conseqüència de nutrients per l’efecte de l’erosió. Estudis concreten que la pèrdua anual de sòl 

d’un olivar andalús es de 80 Tm/ha (López Cuervo, 1990). 

Les bones pràctiques ecològiques determinen que en cas de terrenys en pendent les llaurades es 

facin seguint les corbes de nivell per tal de limitar el perill d'erosió. 

En la plantació tradicional es posaven 100 arbres o menys per hectàrea. Actualment s'ha 

comprovat que plantacions més denses, de fins 300 oliveres per hectàrea, són més productives. 

Els marc de plantació triat per a la nostra nova plantació és de  6 x 5m.  

 

2.3.1 Feines habituals. 

Les feines habituals en el cultiu de l’olivera en agricultura ecològica són:  

Les llaurades, que es fan amb els objectius d'incrementar la retenció d'aigua del sòl i de 

controlar la vegetació espontània. Aquestes seran les mínimes vegades possibles i el 

més superficial possibles per tal de no trencar l’estructura del sòl i no afavorir la pèrdua 

de nutrients. 

L'adobat es farà mecànicament tot i que l'olivera necessita pocs nutrients comparat amb 

altres conreus és molt sensible a la deficiència de Bor. S’utilitzarà matèria orgànica 

compostada (fems, restes de residus orgànics urbans, restes compostades de la 

producció d’oli) 

L’adob en verd que es pot fer tant mecànicament com manualment, consisteix en la 

sembra de espècies fixadores de nitrogen (fenigrec, tramús, etc.) de manera que 

augmenten la incorporació de nutrients al sòl. 
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La sega de l’herba, es farà mecànicament amb l’objectiu de controlar-ne el creixement i 

reproducció, així com la possible competència que pot fer al cultiu en moments 

importants com la floració, quallat del fruit i posterior creixement d’aquest. 

L'esporga serà feta manualment amb l'objectiu d'aclarir la capçada per tal d'il·luminar i 

donar una forma a l'arbre que posi més fàcilment a l'abast les olives. 

El triturat de les restes de poda  es farà mecànicament mitjançant una trituradora de 

poda. Aquesta activitat forma part del reciclatge de nutrients dins de la mateixa finca. 

La recol·lecció es realitzarà manualment. 

El conreu de l'olivera que es desenvoluparà a Can Monmany és el tradicional conreu de secà. 

 

Les olives per a oli es cullen a finals de tardor i començament d'hivern. Algunes varietats 

podran ser collides a mà quan encara siguin verdes i un cop adobades podran ser consumides 

com a olives de taula. La recol·lecta per a l’obtenció d’oli es farà de manera molt tradicional i 

artesanal: es collirà amb malles folrant els sotes de les copes dels arbres i es faran caure amb 

una mena de "pintes" o a cops de vara (a les varietats que ho permeten per tenir una oliva que 

cau fàcilment en colpejar-la). Les olives esteses damunt les malles es recolliran en coves o 

algun altre recipient i mitjançant remolcs mecànics s’acumularan i es portaran al molí per 

moldre-les i extreure'n oli.  

 

2.3.2 Gestió específica de la sanitat vegetal 

A continuació es mostren, a mode de taula-resum, algunes de les principals plagues d’aquest 

cultiu i els mètodes utilitzats en A.E. Per a més informació veure bibliografia específica. 
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Plagues i 
Malalties 

Mètodes de 
lluita 

Producte a 
utilitzar 

Eficàcia Observacions 

Prays oleae 

Polvorització 
amb toxines 
bacterianes 
 

Bacillus 
thurigiensis 
 

Molt 
elevada 

En generació 
antòfaga 

Polvorització 
Pelitre + 
Rotenona + 
Espiroacetat 

Mitja 

Bactrocera 
Oleae 

Parany 
massiu 

Espiroacetat, 
fosfat 
biamònic 

Mitja 

Complementar 
mitjans en la 
recol·lecció: 
avançar 
collita 
separar fruit 
del terra 
 

Lluita biològica 
Metaphycus 
barletti 

Bona 
Evitar l’aplicació 
d’insecticides Saissetia 

Oleae 
Polvorització Oli mineral blanc Mitja 

Contemplar 
restriccions d’ús 

Phloeotribus 
scarabeoides 

Pràctiques 
Culturals 

Cap 
Molt 
elevada 

Pals trampa i 
atenció amb la llenya de 
poda 

Liothrips oleae Polvorització 
Pelitre + 
Rotenona 

Mitja 
Temperatures> 
15ºC 

Spilocaea 
oleagina 

Polvorització 
 
 

Fungicida permès bona  

Cercospora 
cladosporiodes 

Polvorització 
 
 

Fungicida permès bona  

Gloeosporium 
olivarum 

Polvorització 
 
 

Fungicida permès bona  

Poda Cap Baixa  
Pseudomonas 

Polvorització Sals de coure Bona 
Després de granissades o 
gelades. 

 
Taula 7. Principals plagues de l’olivera i els mètodes de control en A.E. 
Font: Adaptat de M. Civantos (1999) 
 
 

2.3.3 Gestió específica de la fertilitat per al cultiu de l’olivera. 

Aquests cultius d’oliveres, tant el que hi ha present com el que s’instaurarà, es troben en un sòl 

de tipus B, veure Gràfics 6 i 11 a l’annex. Per a aquest tipus de sòl, donades les seves 

característiques de poca presència de matèria orgànica, immobilització de nutrients per la 
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calcària activa i períodes hivernals i estivals amb parada de l’activitat microbiana, es realitzarà 

una tècnica de doble aportació: 

 

-  Primer, farem un adobat de fons a finals de tardor, ja sigui amb fems compostats o amb 

compost de residus urbans, amb l’objectiu d’augmentar l’Humus Estable. L’aportació 

serà de 25 tones/ha cada dos anys.  

 

-  Segon, s’aplicarà una MOFD a la sortida de l’hivern per activar la vida microbiana i 

que trenquin la crosta calcària per accedir a degradar l’Humus Estable. Aquesta MOFD 

serà l’equivalent a 70kg N/ha en forma d’adob en verd. 

 

Amb aquesta aportació exogen i l’activació de la vida microbiana milloraran les 

biodisponibilitats dels elements minerals bloquejats. 

 

A més, en el cas del cultiu de l’olivera hi afegirem altres pràctiques específiques: 

 

- Es recuperarà el màxim dels residus de poda i s’intentarà recuperar els de la 

producció de l’oli, si és possible, per tal de que, mitjançant un procés de 

compostatge, s’incorporin i retornin a la olivera. 

 

S’hauran de restaurar tots els murs de pedra seca que han estat abatuts pel temps i l’erosió. 

D’aquesta manera ens assegurem que les pèrdues de sòl i fertilitat no siguin quantioses. 

 

S’aplicarà, de manera prioritària, una coberta vegetal donat l’alt risc d’erosió que té la 

zona. Aquesta haurà de ser gestionada molt bé per tal de no afectar i fer competència a 

la producció d’olives. Això implicarà segues en períodes clau, com són el final de la 

primavera i durant tot l’estiu. 

 

2.4 Ubicació i disseny de la plantació. 

En aquest apartat es detallen la ubicació i les principals característiques del disseny triat per al 

cultiu de l’olivera a Can Monmany. Cal comentar que tindrem dos tipus de  plantacions, una 

vella amb oliveres centenàries i una de nova plantació. Veure a l’annex Gràfic 11. 
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2.4.1 Vella plantació 

Pel que fa a aquesta plantació es mantindrà l’actual estructura en marges i es recuperarà 

mitjançant la poda de les oliveres. 

Aquest plantació ja es troba en producció i ocupa una superfície de 1.4ha. 

Es realitzarà un contatge i una identificació de les oliveres i de les diferents varietats. 

Es calcula hipotèticament que la producció d’aquestes oliveres si es comencen a cultivar i 

podar degudament estarà al voltant d’uns 30 kg/olivera. Per tant, calculant que hi ha unes 90, 

això equival a uns 2.700kg i a uns 490 litres d’oli (18% de rendiment). 

 

Les feines de recol·lecció es faran manualment amb el suport de remolcs mecànics. 

 

2.4.2 �ova plantació 

Les oliveres de nova plantació podrien ser de les varietats arbequina i olesana. La arbequina 

s’ha triat per les seves característiques organolèptiques tan apreciades que poden permetre 

l’elaboració d’un oli monovarietal d’excel·lents qualitats. La olesana per la proximitat 

geogràfica del seu origen autòcton (Olesa de Montserrat) que ens assegura una correcta 

adaptació al medi  i un oli inestable però amb moltes qualitats organolèptiques. 

 

L’espai dedicat a la nova plantació serà de 0,9 ha. La nova plantació es distribuirà en les 

parcel·les que es mostren al Gràfic 11. La Plantació serà amb una densitat de plantació de 

6x5m, obtenint així un total de 315 oliveres per hectàrea aproximadament, i un total de 285 

oliveres. Es plantaran 150 de la varietat Arbequina i 135 de la varietat Olesana. 

 

Calculem que la nova plantació no entrarà en plena producció fins al tercer any.  

En plantacions de 300 arbres/ha d’arbequina, en cultiu de secà amb pluviometries de 500mm es 

poden collir una mitja de 7.400 kg/ha aprox. Això equival a 1500 litres d’oli (20% de 

productivitat). 

 

Els primers anys es dedicarà plena atenció al correcte desenvolupament de l’olivera i a les 

feines de poda de formació. 
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2.5 Programació, cronogrames oliveres 

Separem en els dos cronogrames següents els programes per a la recuperació de les oliveres 

centenàries (en marges i bancals) i per a la plantació de les noves oliveres. La programació de 

les feines  es refereixen al cicle d’un any.  

 

1) OLIVERES GRANS MARGES, 15u

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 4 Set 5 Set 8 Set 9 Set 10 Set 12 Set 13 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 40 Set 44 Set 45 Set 48 Set 49 Set 52

PLANIFICACIÓ DE PRODUCCIÓ

DESBROSSAT I PODA VELLES GRANS (15u)

TRITURAT PODA COLLITA I ELABORACIO D'OLI

2) OLIVERES VELLES BANCALS 70u

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 4 Set 5 Set 8 Set 9 Set 10 Set 12 Set 13 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 40 Set 44 Set 45 Set 48 Set 49 Set 52

PLANIFICACIÓ DE PRODUCCIÓ

DESBROSSAT/DESFORESTAT I PODA VELLES BANCALS (70u)

TRITURAT PODA COLLITA I ELABORACIO D'OLI

2) OLIVERES VELLES BANCALS 70u

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 4 Set 5 Set 8 Set 9 Set 10 Set 12 Set 13 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 40 Set 44 Set 45 Set 48 Set 49 Set 52

ARRANCAR ARRELS ARBRES, SUBSOLAR I PODA

SEMBRA COBERTERA

MANTENIMENT COLLITA I ELABORACIO D'OLI

POSSIBLE ALTA CCPAE PLANIFICACIÓ DE NOVA PLANTACIÓ

ANY 2010 i següents

ANY 2011

ANY 2012

CRONOGRAMA OLIVERES VELLES (ANYS 2010-2012): 1.- GRANS MARGES, 2.- VELLES BANCALS

 
Figura 12. Cronograma per les oliveres velles, en marges i bancals. 
 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 5 Set 8 Set 9 Set 10 Set 13 Set 14 Set 18 Set 21 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 39 Set 40 Set 44 Set 45 Set 48 Set 49 Set 52

DESBROSSAT/DESFORESTAT, ARRANCAR ARRELS ARBRES I SUBSOLAT

ADOBAT DE FONS: FEMS

PLANTACIÓ

SEMBRA COBERTERA

MANTENIMENT MANTENIMENT MANTENIMENTPODA

1ª COLLITA EL 2016

ANY 2013
CRONOGRAMA OLIVERES, PLANTACIÓ NOVA (280u)

NOTES:
La plantació serà d'unes 280 unitats.
La programació és a llarg termini, i a partir de la plantació el manteniment és cíclic i regular. 
Calculem que cap el 2016 podria haver-hi la primera collita.

 
Figura 13. Cronograma per a la plantació de noves oliveres. 
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3. LA PROPOSTA DE VI�YA 

3.1 Justificació del cultiu 

La vinya va ser el cultiu més important d’aquestes contrades i concretament de la finca de Can 

Monmany fins l’arribada de la plaga de la fil·loxera a principis del segle XX. Tant és així, que 

durant el període més àlgid de la finca, els vins de Can Monmany eren exportats a l’estranger i 

coneguts per la seva qualitat. La finca, que tenia bodega pròpia i encara conserva part de 

l’infraestructura vinícola de principis de segle (premses, cubs), té una clara vocació vinícola. 

Donades les condicions historico-culturals locals, lligades a la producció de vi, les 

edafoclimàtiques d’aquest espai, la característica de sòls pissarrosos molt interessants a l’hora 

de fer vins, el possible mercat local així com la bona valoració d’aquest producte a nivell de 

mercat, es considera la replantació i cultiu ecològic de vinyes per a la posterior elaboració d’un 

vi de Can Monmany, com a una de les millors opcions de cultiu. 

 

Actualment Can Monmany disposa d’una parcel·la (0,11ha) de vinya (Figura 14), relativament 

jove, amb 200 ceps, de la varietat Merlot, i que no és productiva per falta de gestió. Tot i que 

en les properes intervencions es procurarà recuperar aquesta vinya, la present proposta es 

centra bàsicament en la plantació d’una nova parcel·la molt més gran (1,44ha).  

 

La nova vinya de Can Monmany podria ser un centre il·lustratiu tant de les activitats com del 

paisatge que omplien la nostre comarca fa 60 anys. Aquest cultiu obre un espai de possibilitats 

entorn de la cultura i tradició del vi per als ciutadans de Valldoreix i Sant Cugat del Vallès. 

 

Aquesta proposta per el cultiu de la vinya té l’objectiu que en un futur no molt llunyà, es 

produeixi el vi de Can Monmany. En aquest treball no es dissenyen ni el procés de vinificació 

ni el celler de Can Monmany.  
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Figura 14. Vista de la darrera i actual vinya plantada a Can Monmany. 

Font: arxiu propi. 

 

3.2 Característiques generals del cultiu de la vinya. 

3.2.1 Morfologia i Taxonomia 

Família: Vitaceae. 

�om científic: Vitis vinifera. 

Origen: del Caucas i l'Orient Pròxim. 

Planta: La vinya és una liana enfiladissa que s'agafa a qualsevol suport mitjançant circells 

ramificats que apareixen oposats a les fulles. Les tiges (tòries o sarments), que habitualment es 

tallen en les varietats cultivades, poden arribar a tenir una gran longitud i enfilar-se als arbres, 

aquesta característica s'aprofita en la forma alta de conreu o parra 

Sistema radicular: Arrel pivotant que es ramifica molt. 

Fulles: Les fulles són de forma palmada i tenen cinc lòbuls principals més o menys marcats i 
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retallats. 

Flors: Floreix entre maig i juny, les flors, hermafrodites, són molt petites, verdoses i agrupades 

en cimes, els òrgans masculins i femenins no apareixen al mateix temps. 

Fruit: El fruit és una baia comestible anomenada raïm, que pot ser de forma i color variables, 

des del verd groguenc a colors foscs segons les varietats. El raïm està madur des de la darreria 

d'agost fins el novembre. De raïm n'hi ha de blanc o de negre, segons la pigmentació de la pell, 

el que determinarà el color del vi. Les agrupacions de pocs grans de raïm, en molta menys 

quantitat que els raïms pròpiament dit, s'anomenen gotims. 

Pol·linització: La pol·linització es fa per mitjà del insectes (entomògama) i del vent 

(anemògama).  

 

3.2.2 Requeriments Edafoclimàtics 

Pel que fa a requeriments de sòl val a dir que és una espècie molt rústega i no presenta moltes 

exigències, trobem moltes varietats adaptades a diferents tipus de sòls. 

Els límits macroclimàtics determinats per l’alçada i la latitud, son àmpliament rebassats en 

moltes regions, ja que la vinya es plantada en pendents molt ben orientades. Estem parlant del 

microclima. Quan un cultivador planta varietats més primerenques en terrenys menys 

assoleiats i les tardanes en terrenys més ben orientats, no fa altre cosa que adequar-se a les 

exigències microclimàtiques. 

Els límits de la vinya a l’hivern venen marcats per les temperatures mínimes que pot aguantar, 

que son de fins a –20ºC. Per sota es produirien greus danys. Danys molt greus serien la mort de 

les gemmes als sarments d’un any. Es produeixen greus danys amb les gelades per sota del –

2ºC després de la brotada ja que destrueixen la collita. 

 Les temperatures massa altes (30-34ºC), especialment si van acompanyades de sequedat, vents 

calents i secs, són temperatures que cremen fulles i raïms. Les temperatures òptimes per al 

cultiu de la vinya en les seves diferents etapes de desenvolupament són les següents:  

Obertura de gemmes:                            9-10 ºC 

Floració:                                               18-22 ºC 
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De floració a canvi de color:              22-26º C 

De canvi de color a maduració:           20-24º C 

Verema:                                               18-22º C 

En relació a la distribució anual de les precipitacions :  

Durant la brotada: 14-15 mm. Hi ha una activitat radicular intensa que resulta promoguda per 

la pluja. 

Durant la floració: 10 mm. Les pluges resulten per generalment perjudicials. 

De la floració al quallat dels fruits: 40-115 mm. És necessària una intensa fotosíntesis. 

Entre el quallat i la maduració: 80-100 mm. És necessària una intensa fotosíntesis. 

Durant la verema: 0-40 mm. Les pluges solen ser perjudicials.  

 

3.2.3 Material vegetal 

3.2.3.1 Patrons. 

L’ús de patrons està limitat a tota Europa per la resistència als atacs de la fil·loxera. Aquesta 

plaga va obligar, a principis del segle XX, a canviar les vinyes europees a peu d’origen americà 

resistent a la fil·loxera. Hi ha una escala per mesurar el grau de resistència de les diferents 

espècies de ceps envers la fil·loxera, l'anomenat índex de Ravaz. Està numerat del zero (la 

resistència del cep europeu, Vitis Vinifera) al vint (la del cep americà Vitis rotundifolia). 

Actualment s’empelten les diferents varietats europees sobre diferents patrons híbrids resistents 

a la fil·loxera. 

3.2.3.2 Varietats. 

Existeixen moltes varietats de vinya per a fer vi i per a raïm de taula a continuació s’anomenen 

aquelles més utilitzades i característiques del Països Catalans: 
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Són varietats autòctones dels Països Catalans: 

Boval de la Plana d'Utiel. 

Callet, fogoneu, manto negre i premsal blanc de Mallorca. 

Macabeu, pansa blanca d’Alella, picapoll del Pla de Bages, trepat de la Conca de Barberà i 

xarel·lo del Penedès. 

Són varietats tradicionals als Països Catalans, o bé no autòctones cultivades habitualment des 

de fa molt de temps, o bé d'origen antic imprecís: 

Garnatxa, malvasia, messeguera, monestrell, moscatell, parellada, samsó, sumoll, trobat i 

ull de llebre. 

Són varietats importades i aclimatades: 

Cabernet franc, cabernet sauvignon, carinyena, chardonnay, chenin, gewürztraminer, 

merlot, pedro ximenes, pinot noir, riesling, sauvignon i sirà. 

Pel que fa a la nova plantació, donada la importància de la tria de la varietat, no s’han triat 

encara les varietats a plantar ja que es vol consultar amb tècnics experts per tal de determinar-

les en funció del vi que es vulgui fer. Això si, hauran de ser varietats autòctones i adaptades al 

nostre microclima. Degut al microclima de la finca hauran de ser varietats primerenques. 

 

3.3 Particularitats del cultiu de la vinya en A.E. 

L'Agricultura Ecològica està encara poc difosa pel conreu de la vinya, tant és així que el 

reglament tècnic per al cultiu en AE no en fa un esment específic. Al que si que es fa referència 

i regula és el procés de l’elaboració del vi, des de la verema fins l’embotellat. De totes maneres 

cal sempre seguir i consultar el reglament tècnic per al cultiu en Agricultura Ecològica a l’hora 

d’aplicar qualsevol tipus de producte a la vinya. (veure Quadern de Normes Tècniques de la 

producció agrària ecològica. CCPAE, 2006). 
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Es combatrà les plagues emprant feromones, insecticides biològics, enemics naturals, i no es 

faran servir productes de síntesi química per adobar ni herbicides. 

 

Un dels principals problemes que presenten també les vinyes mediterrànies és la pèrdua de sòl i 

en conseqüència de nutrients per l’efecte de l’erosió. Aquest fet ve associat a la cultura de 

mantenir les terres sempre “netes” de vegetació, fet que afavoreix molt l’erosió. 

Les bones pràctiques ecològiques, com s’ha comentat anteriorment, determinen que en cas de 

terrenys en pendent es llaurarà seguint les corbes de nivell per tal de limitar el perill d'erosió. 

Es farà ús de les cobertes vegetals i es gestionaran tenint en compte que poden competir amb el 

cultiu en determinades èpoques. 

 

3.3.1 Sistema de conducció, marc de plantació i poda. 

Per sistema de conducció s’entén la configuració en l’espai que  adquireixen els ceps, i també 

la seva disposició en la parcel·la. Es defineix per una sèrie de relacions com la densitat de 

plantació, o número de ceps plantats per hectàrea; el marc de plantació, que és la distància que 

guarden entre sí els ceps; l’alçada del tronc i el tipus de poda, que determinarà la seva 

configuració aèria. Tots aquests aspectes afectaran decisivament a la producció i a la qualitat 

de la verema, ja que condicionaran la fisiologia dels ceps. Sembla que no hi ha un sistema més 

“ecològic que un altre”. 

Els marcs de plantació han anat variant al llarg dels anys per adaptar- se a les noves 

necessitats del cultiu. Antigament s’utilitzava el llamado marco real, de 2x2 m, en el que els 

ceps es disposaven en fileres, a una distància de 2 metres, i amb una distància entre ells de 

també 2 metres; aquest sistema permetia el treball manual o amb animals. En l’actualitat, per 

possibilitar la mecanització d’alguna de les tasques, s’han anat allunyant les fileres o rengleres 

fins 2,80 o 2,90 m i s’han ajuntat els ceps dins de cada filera fins 1,20 o 1,10m. 

En el cas de la nova plantació optem per un sistema de conducció en espatllera i una distància 

de 2,6 m entre fileres  i 1,2 m entre ceps equivalent a 3.200ceps/ha. Així s’ha triat per facilitar 

les feines de conreu i de collita manual. 

En quant a la poda, a l´hivern la poda en sec i a la primavera la poda en verd.  En els sistemes 

en espatllera la forma de poda deixa una càrrega de 12 gemmes/cep. Aquests ceps presenten un 
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tronc alt d’uns 60 cm amb un o dos braços repenjats sobre un fil, en que es disposen els 

pulgars. El sistema de recolzament estarà constituït per nombrosos pals enclavats a les rengles, 

sobre els que es disposaran, a diferents alçades, dos o tres fils, que recorren tota la fila, i que 

serveixen de suport per els sarments o redoltes i els raïms. 

 

3.3.2 Les feines habituals  

 Les feines habituals en el cultiu de la vinya en A.E. són: 

Les llaurades, que es faran amb els objectius d'incrementar la retenció d'aigua del sòl i de 

controlar la vegetació espontània. Es recomana que aquesta siguin les menys vegades 

possibles, seguint les corbes de nivell i el més superficials possibles per tal de no 

trencar l’estructura del sòl, no afavorir la pèrdua de nutrients i no produir ferides a les 

arrels de la vinya. 

L'adob que es farà mecànicament tot i que la vinya necessita pocs nutrients comparat amb 

altres conreus. S’utilitzarà matèria orgànica compostada (fems, restes de residus 

orgànics urbans, restes compostades de la producció del vi...). 

L’adob en verd que es pot fer tant mecànicament com manualment. 

La sega de l’herba, que es farà mecànicament amb l’objectiu de controlar-ne el 

creixement i reproducció, així com la possible competència que pot fer al cultiu en 

moments importants com la floració, quallat del fruit i posterior creixement d’aquest. 

La poda, es tallen les redoltes o sarments vells per donar forma al cep i deixar-lo en 

millors condicions de fructificar.    

 L'esporga feta manualment es treuen els brots que neixen de la fusta vella i també algunes 

fulles a fi d'airejar el cep i afavorir el pas de la llum.  

Escabellar: Es treuen els cavalls o brots laterals de les redoltes o sarments. Així es 

vigoritzen els altres brots i s’aclareix la vegetació.  
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Ensofrar: A la primavera i a l'estiu es tira sofre en pols a la vinya amb la màquina 

d'ensofrar, per combatre la malura. 

Sulfatar: Per protegir el cep del míldiu, quan arriba la primavera (i també a l'estiu ) es tira 

sulfat de coure a la vinya amb la màquina de sulfatar.( respectant les quantitats i límits 

que exigeix el reglament de la producció ecològica). 

Triturat de les restes de poda que es farà mecànicament mitjançant una trituradora de 

poda. Aquesta activitat forma part del reciclatge de nutrients dins de la mateixa finca. 

La recol·lecció Al mes de setembre, quan els raïms ja són madurs, es cullen i es porten al 

celler per elaborar el vi.              

Sistema antic: es veremava amb portadores que es transportaven al celler en 

carros i allí eren buidades en vagonetes i aquestes a les  tremuges.           

 

Sistema actual: es va posant la verema al remolc del tractor i d'aquest s'aboca 

directament a les tremuges. Els ceps d’emparrar es poden veremar amb unes màquines 

especials que tenen una mena de dits flexibles de goma o plàstic que desgranen el raïm 

deixant la rapa al cep.  

Per al sistema de verema s’optarà per una verema manual amb el suport d’un 

remolc amb tractor. 

 

3.3.3 Gestió específica de la sanitat vegetal  

No és objecte d’aquest projecte descriure les plagues i malalties de la vinya, més que descrites 

en la bibliografia específica, així com els seus sistemes de control específics.  

 

A continuació, a mode d’exemple s’especifiquen alguns del mètodes utilitzats en A.E per el 

control d’alguna de les principals plagues fúngiques de la vinya. Per a més informació veure la 

bibliografia específica. 
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�om del fong Danys que produeix Sistema de control en A.E 

MILDIU 
(PLASMOPORA 
VITICOLA) 

En fulles produeix dessecació 
parcial o total amb defoliacions 
prematures que afecten a la qualitat 
de la collita. 
En raïm l’arrugament i dessecació 
del grà. 
En floració poden produir la pèrdua 
total del raïm. 

Monitorització de la plaga (pluja 
superior a 10mm en 1 o 2 dies i 
temperatures superiors al 12ºC) 
Vigilància constant de la vinya per 
tractar quan apareguin els primers 
símptomes. 
Tractaments preventius amb brou de 
bordelès(mescla de sulfat de coure, 
cal i aigua) o oxiclorur de Cu (des de 
grà com un pèsol) 
 

OIDI 
(UNCINULA 
NECATOR) 

Pèrdua parcial o total de la collita. 
En raïm de taula, el que queda, no 
es pot comercialitzar degut al seu 
mal aspecte. En raïm de vinificació 
produeix vins de mala qualitat. Es 
redueix el vigor del ceps. 
afectant a collites dels anys 
següents. 

Tractaments preventius y curatius 
amb Sofre en pols (el més fi 
possible). Atenció amb temperatures 
superiors als 30ºC perquè es poden 
produir cremades. 

PODRIDURA 
GRIS 
(BOTRITYS 
CINEREA) 

Ataca a tots els òrgans verds de la 
vinya. 
En fulles no és problemàtica. 
En brots i sarments pot disminuir el 
nº de brots joves disminuint la 
collita. 
En raïm el grà es podreix ocasionant 
pèrdua de producció i disminució de 
la qualitat en els vins. 
En raïm de taula produeix una 
pèrdua important de la collita. 

Cultural: 
No abusar d’adobs amb N. 
- Realitzar poda equilibrada. 
- Cremar restes de poda. 
- Evitar atacs d’ oïdi. 
Biològic: 
El fong Trichoderma viride es 
antagonista de Botritys. S’estan 
obtenint bons resultats. 
 

Taula 8. Principals plagues fúngiques de la vinya i mètodes preventius i curatius en A.E. 
 

3.3.4 Gestió específica de la fertilitat a la vinya. 

Aquests cultius de vinya que s’instaurarà en dos tipus de sòl, en un de tipus A i en un de tipus 

C, veure a l’annex II Gràfics 9 i 10; disposarà d’un pla específic per a cada tipus de sòl. 

 

Sòl del tipus A. 

Per a aquest tipus de sòl –en la vinya antiga-, s’aplicaran els mateixos principis de fertilitat 

descrits més a dalt, veure apartat  1.2.3, sobre la gestió de la fertilitat en sòl tipus A, en 

l’horta. 
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Sòl del tipus C. 

Per a aquest tipus de sòl, donades les seves característiques de considerable presència de 

matèria orgànica, lleugera acidesa del sòl, immobilització de nutrients com S i Mo, períodes 

hivernals i estivals amb parada de l’activitat microbiana però que no té el problema de la 

calcària activa, es realitzarà el següent tipus d’aportacions: 

 

Primer, com a aportació única, es farà un adobat de fons a finals de tardor amb 25 tones/ha 

de fems compostats per tal d’aportar matèria orgànica que ens ajudi a recuperar el sòl. 

Posteriorment, amb l’ instauració del cultiu de la vinya, només es realitzaran aportacions de 

MOFD principalment en forma de adobs en verd incorporats a la primavera. 

 

Amb aquesta aportació exògena i l’activació de la vida microbiana milloraran les 

biodisponibilitats dels elements minerals bloquejats 

 

A més, en el cas del cultiu de la vinya hi afegirem altres pràctiques específiques: 

 

- Caldrà mirar de recuperar al màxim els residus de poda i de la producció del vi per tal 

de que, mitjançant un procés de compostatge, s’incorporin i retornin a la vinya. 

  

- Es procurarà una coberta vegetal prioritària donat l’alt risc d’erosió que té la zona. 

Aquesta haurà de ser gestionada molt bé per tal de no afectar i fer-li competència a la 

vinya en moments de dèficit hídric, sobretot final de la primavera i estiu. 

 

- Donat que la parcel·la té el risc d’erosió més elevat i el tipus de sòl C , es realitzaran 

treballs estructurals per a la formació de bancals que evitin la pèrdua massiva de sòl. 

 

3.4 La plantació de vinya nova: ubicació i disseny.  

Aquesta proposta de plantació de vinya, vol ser l’inici del projecte de recuperació de l’activitat 

vitivinícola a Can Monmany, tant del cultiu com de l’elaboració del vi a la pròpia finca. Per a 

l’elecció de varietats i posterior vinificació, caldrà una consulta externa a algun tècnic 

especialitzat. S’hauran d’escollir varietats adaptades a la zona i amb les millors característiques 

per a l’elaboració de vins de qualitat. 
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L’espai dedicat a la vinya serà d’unes 1,55ha inicials. Aquestes estan distribuïdes en dues 

parcel·les, una antiga de 0,11 ha i l’altre nova de 1,44ha, veure Gràfics 9 i 10 en l’annex II. 

 

Es preveu una plantació en espatllera amb una densitat de plantació de 1’2 x 2’6 m., obtenint 

així unes 3.200 ceps/ha, es a dir, 2.700 mlp/ha (metres lineals de producció) i una superfície 

foliar de 7.200m/ha. El nombre total de ceps serà de 4.600 aproximadament. 

La producció estimada, en edat de producció, serà aproximadament de, a falta de concretar 

varietats, d’uns 2kg de raïm per cep, que equival a 6.400 quilos per hectàrea i a un promig de 

5.300 ampolles de vi de 0,75l (relació 1,2kg raïm equival a 0,75 litres de vi). 

 

Els tres primers anys es dedicarà plena atenció al correcte desenvolupament de la vinya i en les 

feines de poda de formació. 

Les feines de recol·lecció es faran manualment amb la contractació de mà d’obra i el suport de 

remolcs mecànics. 

 

3.5 Programació, cronogrames vinya 

Separem en els dos cronogrames següents els programes per a la recuperació de la petita vinya 

actual i de la implantació de la nova. La programació per a la vinya nova és a llarg termini i ha 

d’anar acompanyada de la creació d’un celler per elaborar el vi. Es calcula que cap el 2015 

podria haver-hi la primera collita. 

 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 5 Set 9 Set 13 Set 16 Set 18 Set 22 Set 26 Set 27 Set 31 Set 33 Set 35 Set 38 Set 40 Set 44 Set 48 Set 52

PODA INICIAL

LLAURAT I SEMBRA COBERTERA

ESPORGA, ESCABELLAT
TRACTAMENTS

DESPAMPANAT
TRACTAMENTS

TRACTAMENTS

COLLITA I ELABORACIÓ VI
PODA

ANY 2011
CRONOGRAMA VINYA ANTIGA (200u)

 
Figura 15: Cronograma per la vinya antiga. 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 5 Set 8 Set 9 Set 12 Set 13 Set 14 Set 15 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 36 Set 40 Set 44 Set 48 Set 49 Set 52

DESBROSSAT/DESFORESTAT, ARRANCAR ARRELS ARBRES I SUBSOLAT

LLAURAT SEGUINT CORBES DE NIVELL

ADOBAT DE FONS: FEMS

SEMBRA DE COBERTERA

MANTENIMENTMANTENIMENT

CORRECCIONS DRENATGE I PÈRDUES SÒL

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octu. Nov. Desem.
Set 1 Set 2 Set 5 Set 8 Set 9 Set 12 Set 13 Set 14 Set 15 Set 18 Set 22 Set 26 Set 31 Set 35 Set 36 Set 40 Set 44 Set 48 Set 49 Set 52

PLANTACIÓ CEPS NOUS

MANTENIMENT COBERTERA

SEGUIMENT I ESPORGA DE FORMACIÓ

MANTENIMENTMANTENIMENT

PODA DE FORMACIÓ
POSSIBLE ALTA CCPAE 1ª COLLITA EL 2015

ANY 2012

ANY 2013

CRONOGRAMA VINYA NOVA (4.600u)

NOTES:
La plantació serà d'uns 4.600 ceps.
La programació és a llarg termini, i es procurarà acompanyar de la recuperació-creació del celler. 
Calculem que cap el 2015 podria haver-hi la primera collita.

 Figura 16: Cronograma per la vinya nova. 

 

4.- RESUM DE COSTOS, PRESSUPOSTOS TOTALS 

Tot i que en l’annex I hi ha el detall i desglossament dels pressupostos per a cada proposta, 

hem introduït aqui el quadre resum de presupostos totals, per tenir una primera noció dels 

costos anuals de la present proposta. 

 

CO�CEPTE TOTAL
I�VERSIO�S 2.623

MA�TE�IME�T 3.600

TOTAL 6.223

I�VERSIO�S 10.944

MA�TE�IME�T 12.510

TOTAL 23.454

I�VERSIO�S 12.796

MA�TE�IME�T 19.380

TOTAL 32.176

I�VERSIO�S 26.000

MA�TE�IME�T 20.760

TOTAL 46.760

RESUM PRESSUPOSTOS TOTAL
A�Y 2010

A�Y 2011

A�Y 2012

A�Y 2013

 
Figura 17: Resum de Pressupostos Totals, Horta, Oliveres, Vinya; anys 2010-2013. 
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B. L’ASPECTE DE LA COMERCIALITZACIÓ 

 

En aquest apartat es pretén descriure el model de comercialització, així com realitzar una 

proposta per la producció derivada de l’activitat agrícola de Can Monmany. Aquesta 

comercialització serà un dels puntals que asseguri la autogestió del projecte a llarg termini. A 

més, en tal que ha de ser també un projecte de transformació social, aquest model no hauria de 

presentar estratègies i canals que vagin en contra d’aquesta voluntat de canvi. 

 

1. MODEL DE COMERCIALITZACIÓ 

L’objectiu d’aquest apartat és el de presentar una proposta de model de comercialització per a 

la finca de Can Monmany. Per a descriure aquesta proposta, és necessari fer una breu 

descripció del mercat local i dels circuits curts de comercialització, així com de les alternatives 

possibles de tipus d’espais de comercialització. 

Les característiques del model proposat es descriuen particularment al llibre blanc de la 

producció ecològica. 

 

1.1 El Mercat Local de Proximitat, la Venta Directa i els Circuits Curts de 

Comercialització. 

El Mercat Local és un mercat de proximitat, és a dir, aquell que es desenvolupa íntegrament 

(del productor al consumidor) en l’àmbit de la mobilitat habitual dels diferents agents, o també 

en els àmbits geogràfics singulars on les persones que hi viuen tenen un bon conjunt de 

referències comunes i es senten properes. La proximitat, per tant, és tant espacial com cultural. 

 

Un Circuit Curt de Comercialització es caracteritza per la presència d’un únic intermediari, 

com a màxim, entre el producte final i el consumidor, i també entre el productor i l’elaborador, 

si s’escau. Si no hi ha cap intermediari entre el productor o l’elaborador i el consumidor, es 
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parla de venda directa. Les empreses de transport no són intermediaris, ja que no ofereixen 

producte. 

 

En el cas que el producte final sigui ofert per una associació de productors o bé d’elaboradors, 

aquesta organització no actua  com a intermediari. Tampoc no ho fan les organitzacions de 

consumidors que agrupen la demanda del producte final. Aquestes definicions han estat 

extretes del llibre blanc 2005 (VVAA, 2005). 

 

Sovint els circuits curts es donen en el marc dels mercats locals, com és el cas de la venda 

directa en parades de mercat al carrer. 

 

Les característiques bàsiques que han de complir aquests sistemes de comercialització segons 

(Vall i Ribes, 2005) són: 

-  Els Mercats locals i les Cadenes curtes de comercialització han de facilitar una 

coneixença directa entre productor i consumidor. 

-  Productor, elaborador, comercialitzador i consumidor actuen segons uns compromisos 

comuns i uns interessos complementaris. Els compromisos s’acorden conjuntament, i la 

confluència de diferents interessos és la condició per a la millora permanent. 

-  Els productes que circulen per un Mercat Local o una Cadena Curta de 

Comercialització han d’estar lligats al territori i, si són elaborats, els ingredients han de 

provenir fonamentalment del mateix territori, i, en tot cas, en el seu origen han d’acomplir 

també uns criteris socials i ecològics que s’han de poder explicar al consumidor. 

-  Els consumidors han de construir criteris de compra coherents i també comprensibles 

per al productor. 

-  La producció, l’elaboració i la comercialització han de minimitzar la contaminació. 

 

1.2 Diversos models de comercialització local: les alternatives 

El desenvolupament dels Mercats Locals i dels Circuits Curts de Comercialització poden 

actuar de motor del mercat de l’alimentació ecològica (Vall i Ribes, 2005). Aquestes 

estratègies permeten acostar el producte ecològic al consumidor, des dels punts de vista de 

l’espai, la cultura i la confiança, i a un preu més ajustat. 
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A continuació es fa una breu descripció de les alternatives de comercialització que es donen 

generalment a Catalunya i a Europa per a la venta de productes ecològics mitjançant els 

Mercats locals i els Circuits de Comercialització Curts. 

 

En finca o a la cooperativa. El consumidor es desplaça directament a la finca o granja del 

productor. No és una metodologia massa habitual a Catalunya. 

 

Mercats de carrer. mercats de venta directa de productes ecològics en la que no cal la marca de 

garantia. Generalment són una bona opció per al productor i també per al consumidor, ja que hi 

troba probablement la millor qualitat i el millor preu, atès que es poden establir fàcilment 

comparacions amb el producte de les altres parades. 

 

Caixes a domicili o a grups de consumidors. Poden ser de venta directa o mitjançant un 

intermediari distribuïdor. 

 

Cooperatives de consumidors. Poden ser de venta directa o mitjançant un distribuïdor. 

L’objectiu és proveir-se de manera autogestionada i amb criteris agroecològics de tot tipus 

d’aliments. Sempre que és possible compren directament a productors o elaboradors, amb qui 

miren d’establir acords que van més enllà d’un tracte comercial. Busquen que cada família 

pugui fer la compra setmanal a la cooperativa, havent pogut triar entre el màxim de productes i 

varietats que acompleixin els criteris de compra. També actuen en  la defensa dels drets dels 

consumidors de productes ecològics. En l’actualitat aquestes cooperatives estan en expansió i 

intenten que el creixement es produeixi en xarxa a partir de grups amb la mínima dimensió 

viable. 

 

Botigues. Hi ha empreses productores o elaboradores, habitualment familiars, que tenen una 

botiga on es pot trobar el seu producte – carnisseries, forns o de queviures, per exemple.  

 

Restauració i menjadors escolars. Són sectors ben poc desenvolupats. 

 

Comerços. Pot ser habitual, especialment en botigues especialitzades, que hi puguem trobar 

productes que el botiguer ha comprat directament a productors o elaboradors locals.  
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1.3 La proposta de comercialització i consum per la finca de Can Monmany. 

El model de comercialització que es proposa per als productes agrícoles de Can Monmany es 

basa en el Mercat Local de Proximitat i les Cadenes Curtes de Comercialització. Es proposen 

diversos tipus de mecanismes: 

 

- Creació d’una cooperativa de consumidors. 

- Creació de convenis amb entitats que ja existeixin i tinguin especial interès en el consum de 

productes ecològics i locals. 

- Creació d’algun conveni amb alguna entitat de restauració i/o petita botiga o verdulaire. 

- Creació d’una parada setmanal al mercat de plaça de Sant Cugat del Vallès. 

 

Aquestes formes de comercialització a part de donar sortida comercial als productes han 

d’acomplir les següents funcions: 

 

- Han d’incidir en una educació i formació per al consum crític i responsable, per allò que es 

compra, i per tant s’aconsegueixen actituds més positives vers allò que es consumeix. 

- Han de dinamitzar i donar suport i assessorament a la creació i el desenvolupament de 

projectes cooperatius i d’innovació social.  

- Han d’elaborar i facilitar informació per al consumidor interessat en l’alimentació ecològica i 

la producció agrària local i del país. 

 

En aquests tipus de comercialització s’ha de buscar sinergies amb altres projectes en sintonia 

amb la producció local i sostenible, ja sigui la futura creació de la marca Collserola, com la 

creació del Parc Agrícola del Vallès, com els productes provinents de la Torre Negra, etc...  

 



 119 

 

C. L’ELEME�T EDUCATIU, LA FORMACIÓ I LA PARTICIPACIÓ 

 

La següent proposta està basada en el que es va formular en el projecte Agroecologia 

periurbana a Sant Cugat. Document base per a la redacció del Pla de Gestió i 

Desenvolupament del parc rural de la Torre �egra (A.Martín, 2007), en el qual es feia una 

radiografia de l’Educació Ambiental pública a Sant Cugat, dels seus principals agents actius, i 

a continuació es feien propostes educatives, formatives i participatives per al Parc Rural de la 

Torre Negra, basades l’Agroecologia. Al pretendre que Can Monmany sigui un equipament 

públic més de Sant Cugat, de caràcter agroambiental, s’ha considerat oportú basar les presents 

propostes en sinergia amb les elaborades en el treball citat. 

 

Aquesta dimensió educativa i de participació li confereix caràcter més ampli que el purament 

agrícola i comercial, convertint el projecte no només en una finca productiva sinó en una eina 

multidisciplinària de transformació al servei de la població. 

 

A mode de resum es presenten els principals àmbits sobre els que es basava la proposta 

educativa citada: l’educació ambiental, la formació formal i no acadèmica així com diverses 

formes de participació ciutadana, que van en perfecte sintonia amb el present projecte.  

 

1. EDUCACIÓ AMBIE�TAL 

1.1 Objectius i plantejament 

L’objectiu de l’Educació Ambiental (EA) ha de ser donar eines a la població per a la 

transformació del entorn i del món, de manera que s’aconsegueixi una societat sostenible, justa 

i en pau. Si bé ja existeix una EA tradicional bàsicament enfocada a la modificació dels 

comportaments (Mogensen & Mayer, 2005), la “nova generació de l’EA” (Breiting, 2007) 

aposta per una capacitació en l’acció. Per a això, cal crear les condicions per a una acció 

educativa: reflexiva, participativa i crítica.  
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La construcció de coneixements i capacitats que permetin a la persona incidir i transformar, o 

participar en la transformació del seu entorn social i ambiental cap a una societat més 

sostenible, passa per experiències d’implicació en entorns en transformació. Aquesta és la raó 

per la qual espais com el del parc rural de la Torre Negra i ara Can Monmany poden esdevenir 

una oportunitat per l’EA municipal. 

 

1.2 Les propostes d’educació ambiental. 

Les propostes que segueixen pretenen inserir l’espai de Can Monmany i els valors que vol 

representar en el present projecte, en el marc de l’educació ambiental local de Sant Cugat del 

Vallès. Ha de ser un espai de transformació i treball col·lectiu per una educació ambiental de 

qualitat tal i com es pretén fer amb el Parc Rural de Torre Negra. 

 

- Afegir Can Monmany als programes escolars Agenda21 Escolar (A21E) i Pla de 

Dinamització Educativa (PDE), que ja proposen una feina en relació amb el parc rural 

de recerca i debat sobre l’agricultura del futur. 

 

- Convertir els espais rurals de l’entorn de Sant Cugat en un marc educatiu complex on els 

estudiants desenvolupin projectes d’acció i reflexió. Per això, cal que l’Administració 

local creï un marc social on els agents educatius es coordinin i aprofitin aquest recurs 

per a l’aprenentatge de l’alumnat. 

 

- Aprofitar l’empenta en els darrers anys del treball dels horts escolars per a crear aliances 

de treball amb els espais rurals del municipi i així ampliar la dimensió educativa de 

l’hort escolar, on es treballen temes com l’acció i participació comunitària en l’entorn 

immediat. 

 

-  Introduir en els treballs dels horts escolars altres dimensions de l’agroecologia: 

l’alimentació sana, respectuosa amb l’entorn,... Això pot permetre un treball de 

construcció de models de vida més responsables amb l’entorn social i ambiental a la 

comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies, així com monitors/es del menjador 

i altre personal.  
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-   Cal connectar aquesta feina educativa amb el PAV, que representa un repte de futur, 

una lluita futura i un repte present per un model territorial sostenible, per la sobirania 

alimentaria i per una intervenció democràtica de la població en la planificació de 

l’urbanisme del futur. 

 

2.  FORMACIÓ 

A continuació s’exposen propostes descrites al Document base per a la redacció del Pla de 

Gestió i Desenvolupament del parc rural de la Torre �egra (A.Martín, 2007) i se’n afegeixen 

de noves per a desenvolupar l’àmbit de formació que es podria dur a terme a Sant Cugat del 

Vallès, aprofitant els àmbits de la Torre Negra i de Can Monmany.  

 

Es presenten diverses propostes per a la formació de: 

- Professors i educadors ambientals. 

- Universitaris agricultors i no agricultors. 

- Col·lectius específics com, per exemple, discapacitats. 

 

2.1 Pràctiques universitàries i recerques d’estudiants 

Des de l’Àrea de Medi Ambient es treballa amb les universitats o escoles de formació 

professional oferint pràctiques per als estudiants. Aquest marc sembla l’adequat, pels resultats 

positius obtinguts fins ara, per a iniciar altres programes més amplis en relació a Can 

Monmany i al Parc Rural. 

 

La formació en agroecologia creix a Catalunya (Chamorro, 2005), tant en la vessant de 

formació professional com en la universitària. Són diverses les entitats i institucions que 

realitzen tasques formatives en el sector: CFEA, EAM i altres escoles del DAR, Unió de 

Pagesos, l’Institut Català Agrícola de Sant Isidre, l’associació Vida Sana, l’Escola d’Enginyers 

Agrònoms de la UdL, ESAB-UPC, la facultat de Veterinària de la UAB i la UB (Màster en 

Agricultura Ecològica). 

Aquestes institucions i d’altres, poden tenir al parc rural de la Torre Negra i a Can Monmany 

un espai proper per a la recerca i les pràctiques dels estudiants.  
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2.2 Col·laboració amb les universitats 

La formació que es pot realitzar a l’àmbit de Can Monmany com al Parc Rural de la Torre 

Negra, pot ser multidisciplinària i diversa en quant a modalitats d’aprofitament acadèmic 

(pràctiques, treballs de final de carrera, crèdits lliures, etc.), això faria aconsellable 

l’establiment de convenis de col·laboració flexibles.  

 

Per exemple, els estudiants de la UAB podrien tenir en el treball a la terra un entorn formatiu 

diferent del que la universitat els ofereix actualment, en el desenvolupament de tasques 

agrícoles i amb la introducció d’un curset sobre agroecologia.  

No només en aquest sentit sinó que el món rural obre tot un seguit de dimensions a explorar 

que engloben tots el camps del saber, l’Educació (pedagogia, didàctica al voltant de l’hort 

escolar, l’alimentació....), la Biologia i la Veterinària (fauna, flora,...), Ciències Socials 

(relacions sociològiques home-entorn, desenvolupament humà,..)...  

 

2.3 Formació ocupacional en A.E. i gestió ambiental per a discapacitats 

psíquics. 

El treball cal considerar-lo com a eina de gran valor per la inclusió social de totes les persones. 

Però cal tenir en compte que el món laboral és cada cop més dur i més exigent per tothom. El 

mercat demana una forta competència entre les empreses i els propis treballadors/ores. Les 

dificultats per desenvolupar-se en el món laboral s’agreugen per a aquells col·lectius amb 

menys formació i/o amb discapacitat. És per aquest motiu que s’han d’intensificar els esforços 

per desenvolupar, ampliar i fer més flexibles totes les accions adreçades a aconseguir la 

integració laboral de les persones amb discapacitat, accions que van des de la creació i 

manteniment de les alternatives laborals de caràcter especial (centres especials de treball, CET) 

fins al treball amb suport a l’empresa ordinària. 

 

Són diverses les experiències realitzades en aquest sentit al llarg del nostre territori i en 

consonància amb l’Agricultura i en el millor dels casos ecològica (Cooperativa L’Olivera). 

No en agricultura ecològica però si en jardineria i altres àmbits laborals tenim un agent molt 

important i referent nacional al nostre municipi, la Cooperativa Taller Jeroni de Moragas que 

aglutina un total de 97 persones adultes amb discapacitat psíquica (DIPS). Aquesta consta de: 
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 Servei de Teràpia Ocupacional , Servei Ocupacional d’Inserció, Centre Especial de Treball, 

Servei de Llar,... 

 

Caldria establir vinculacions també amb aquest tipus d’entitats a nivell local per teixir una 

possible proposta en sentit de la formació ocupacional en Agricultura Ecològica i gestió 

ambiental. 

La formació ocupacional per a persones amb discapacitats psíquiques pot donar un fort 

component social als àmbits tant de Can Monmany com de la Torre Negra. 

 

3. PARTICIPACIÓ CIUTADA�A 

Aquest apartat es refereix a la participació de caràcter més puntual, oberta a tots el ciutadans i 

ciutadanes del municipi. 

 

3.1 Participació en les tasques de restauració ambiental 

Cal fer més participativa i oberta la restauració ambiental; per exemple, convocant entitats 

locals que mobilitzin la seva gent per a fer algunes tasques al llarg de l’any. Un referent de com 

és possible organitzar aquesta connexió entre dos móns actualment molt separats (el de la 

gestió ambiental i l’educatiu/participatiu) és sense dubte el Projecte Rius que promou 

l’Associació Hàbitats; i també els ens que promouen la XCT o xarxa de custòdia del territori. 

 

3.2 Participació en les tasques agrícoles 

Una participació interessant i fàcil d’impulsar des del primer moment és la col·laboració en 

algunes tasques agrícoles, mitjançant convocatòries similars a les de restauració ambiental, en 

moments agrícoles significatius: podes i veremes, sembres estacionals, i d’altres. Això ajudaria 

a crear consciencia agrícola i divulgar cultura en la població i a estrènyer els llaços territori-

ciutadania. 
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CO�CLUSIO�S DE LA PROPOSTA 

 

Can Monmany és un espai agrícola periurbà amb un munt d’oportunitats, i el present treball és 

una proposta de recuperació i participació en la gestió ambiental dels entorns lliures de la 

ciutat. 

Es considera la gestió agroecològica com el millor marc teòric per desenvolupar el present 

projecte, donada la seva visió integral del concepte d’agricultura i de millora social.  

 

La reactivació de l’Agricultura en l’àmbit descrit amb el model de gestió agroecològica, es 

considera del tot necessària per tal d’assegurar-ne la seva sostenibilitat, és a dir, la seva 

conservació ambiental i la dinamització social i econòmica. 

 

Més concretament, el present projecte promou o fomenta : 

 

- L’activació agrícola de Can Monmany basada en l’Agroecologia, recuperant gradualment 

els cultius  hortícoles, la vinya i les oliveres.   

- La recuperació dels cultius historics de la finca, en primer lloc l’horta, i a mig termini 

llenyosos de secà, com oli i el vi. 

- La comercialització segons models basats en la venta directa i els  circuits curts de 

comercialització sense intermediaris.  

- La promoció de cooperatives de consum local, i de convenis amb entitats de restauració 

interessades en productes locals i ecològics, i d’una parada setmanal al mercat de plaça. 

- La contribució a  l’educació ambiental de la població de Sant Cugat i Valldoreix 

mitjançant la incorporació a l’oferta del Pla  de Dinamització Ambiental per les escoles 

i instituts de Sant Cugat, a la xarxa d’horts escolar de Sant Cugat, etc. 

- La contribució en la formació, formal o informal, sobre l’agroecologia i l’AE en 

pràctiques i convenis amb la universitat, escoles de grau, cursos lliures, i altres 

col·lectius interessats en recursos per a la formació. 

- El foment de la participació de la població de Sant Cugat i Valldoreix mitjançant jornades 

específiques en feines agrícoles o de restauració mediambiental de l’espai. 

- L’activació d’un possible acord entre una entitat i l’Administració per tal de gestionar la 

conservació de l’espai de Can Monmany. 
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EL PERSO�AL O EQUIP DE TREBALL 

Per al desenvolupament inicial del present projecte serà necessari un equip de treball fix per 

anar desenvolupant les diferents fases. 

Es calcula que aquest equip hauria d’estar format per unes 3 persones disposades i capacitades 

per engegar, en la primera fase, l’activitat agrícola de la finca, amb una dedicació d’uns 2 

jornals sencers. Això es pot anar modificant en funció del ritme del projecte i del finançament. 

L’equip de treball hauria de tenir coneixements teòrics i pràctics al voltant de l’agricultura 

ecològica, l’agroecologia i l’educació ambiental. 

 

En una primera fase, l’equip de treball es dedicarà plenament a les feines de recuperació 

agrícoles per tal d’engegar l’activitat de la finca i a la vegada anar preparant el terreny per la 

dimensió de la comercialització, que s’activarà quan comencin a sortir productes derivats de 

l’activitat. 

En fases més avançades caldrà desenvolupar la dimensió educativa, formativa i participativa, 

que segurament requerirà l’especialització de les feines del grup de treball. 
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A��EX I: PRESSUPOSTOS 

Els presents pressupostos s’han elaborat en funció de les propostes agroecològiques descrites. 

Només s’han tingut en compte els costos incials d’ejecució per a cada proposta, referits als 

materials i feines necessàris per activar les propostes. 

Per tant, aquest pressupostos són una primera previsió de despeses, a les que s’hauran d’anar 

afegint d’altres, encara no valorades, per a tirar endavant el conjunt del Projecte Agroecològic. 

Ens referim, per exemple, als costos d’emmagatzemament d’aigua –basses-, arranjament i 

adaptació de locals per a rebre visites i fer activitats formatives; compra de maquinaria 

adaptada a la finca (tractor i accessoris), arranjament i posta a punt dels cellers, etc. 

També hem calculat genèricament els pressupostos d’operació pels diversos cultius, que hem 

anomenat cost de Manteniment Genèric no Específic, i que resumim en un quadre. Finalment, 

hem sumat en un quadre els costos totals per anys. 

 

 

1.-  RESUM PRESSUPOSTOS: D’I�VERSIÓ, OPERACIÓ I TOTALS 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
HORTA CARA �ORD 1 PARCEL·LA 480m2 480m2 1p. 1.230

1) OLIVERES CE�TE�ÀRIES MARGES: (15 unitats) 7marges 15u. 1.393

TOTAL 2.623

HORTA CARA SUD FASE 1, 6 PARCEL·LES 1.440 m2 1.440m2 7p. 4.700

2) OLIVERES VELLES BA�CALS REC. (70 unitats/ 1,4 ha) 1,4ha 70u. 3.734

VI�YA A�TIGA 1 PARCEL·LA 1.100 m2/ 200 Ceps 1.100m2 200 ceps 2.510

TOTAL 10.944

HORTA CARA SUD FASE 2, 9 PARCEL·LES 2.020 m2 2.020m2 9p. 5.380

2) OLIVERES VELLES BA�CALS ACD. (70 unitats/ 1,4 ha) 1,4ha 70u. 3.026

VI�YA �OVA PREPARACIÓ 1 PARCEL·LA 1,4ha 1,4ha 30b. 4.390

TOTAL 12.796

HORTA CARA SUD FASE 3 no definit

OLIVERES �OVA PLA�TACIÓ (0,9ha/ 280u) 0,9ha 280u. 4.400

VI�YA �OVA PLA�TACIÓ 1 PARCEL·LA 1,4ha/4.600u. 1,4ha 4.600u. 21.600

TOTAL 26.000

A�Y 2013

A�Y 2011

A�Y 2012

RESUM PRESSUPOSTOS D'I�VERSIÓ
A�Y 2010

Quadre 1.1: Resum de pressupostos d’Inversió, Horta, Oliveres, Vinya; anys 2010-2013. 

 



 133 

CO�CEPTE HORES/s SETMA�ES TOTAL/h TOTAL
HORTA CARA �ORD 1 PARCEL·LA 480m2 3h/s 40s 120h 3.600

TOTAL 3.600

HORTA CARA SUD FASE 1, 6 PARCEL·LES 1.440 m2 10h/s 40s 400h 12.000

VI�YA A�TIGA 1 PARCEL·LA 1.100 m2/ 200 Ceps 0,6h/s 28s 17h 510

TOTAL 12.510

HORTA CARA SUD FASE 2, 9 PARCEL·LES 2.020 m2 15h/s 40s 600h 18.000

2) OLIVERES VELLES BA�CALS ACD. (70 unitats/ 1,4 ha) 1h/s 18s 18h 540

VI�YA �OVA PREPARACIÓ 1 PARCEL·LA 1,4ha 1h/s 28s 28h 840

TOTAL 19.380

HORTA CARA SUD FASE 3 15h/s 40s 600h 18.000

OLIVERES �OVA PLA�TACIÓ (0,9ha/ 280u) 2h/s 18s 36h 1080

VI�YA �OVA PLA�TACIÓ 1 PARCEL·LA 1,4ha/4.600u. 2h/s 28s 56h 1680

TOTAL 20.760

A�Y 2013

RESUM PRESSUPOSTOS DE MA�TE�IME�T
A�Y 2010

A�Y 2011

A�Y 2012

 

Quadre 1.2: Resum de pressupostos d’Operació o Manteniment, Horta, Oliveres, Vinya; anys 2010-2013. 

 

 

 

CO�CEPTE TOTAL
I�VERSIO�S 2.623

MA�TE�IME�T 3.600

TOTAL 6.223

I�VERSIO�S 10.944

MA�TE�IME�T 12.510

TOTAL 23.454

I�VERSIO�S 12.796

MA�TE�IME�T 19.380

TOTAL 32.176

I�VERSIO�S 26.000

MA�TE�IME�T 20.760

TOTAL 46.760

RESUM PRESSUPOSTOS TOTAL
A�Y 2010

A�Y 2011

A�Y 2012

A�Y 2013

 
Quadre 1.3: Resum de pressupostos Totals, Horta, Oliveres, Vinya; anys 2010-2013. 
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2.- PRESSUPOSTOS HORTA PER A�YS 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ 3h 90

PREPARAR TERRAS FASE 1: PEDRES, HERBES I LLAURAR 120 120+6h 300

ADOBAT DE FONS: FEMS 100 1 100+2h 160

MUNTATGE REG 1: 4 SECTORS (1 cop) 80 4 320+5h 470

PASTOR ELÈCTRIC (1 cop) 150 1 150+2h 210

TOTAL 1.230
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 3h/s 40s 120h 3.600

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A L’HORTA
A�Y 2010: CARA �ORD

SUPERFICIE A TREBALLAR: 1 PARCEL·LA 480 m2

Quadre 2.1: Pressupost Horta,  any 2010. 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: SEMBRES I PLANTACIONS 6h 180
SEMBRES PRIMAVERA: ENCIAM, CEBA, COL, PATATES 300 300+10h 600

COLLITES 1 15h 450
PREPARAR TERRAS FASE 2: PEDRES, HERBES I LLAURAR 150 150+18h 690
ADOBAT DE FONS: FEMS 100 2 200+4h 320

MUNTATGE REG 2: 4+11 SECTORS (1 cop) 70 11 770+10h 1.070
PASTOR ELÈCTRIC (1 cop) 60 1 60+4h 180
PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ 4h 120

SEMBRES ESTIU: MONGETA, TOMÀQUET, CARBASSÓ 190 190+7h 400
COLLITES 2 10h 300

SEMBRES HIVERN: CALÇOT, PORRO, FAVA, PÈSOL 180 180+7h 390

TOTAL 4.700
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 10h/s 40s 400h 12.000

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A L’HORTA
A�Y 2011: FASE 1 CARA SUD

SUPERFICIE A TREBALLAR: 1+5 PARCEL·LES 1.440 m2

 Quadre 2.2: Pressupost Horta,  any 2011. 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: SEMBRES I PLANTACIONS 8h 240

SEMBRES PRIMAVERA: ENCIAM, CEBA, COL, PATATES 420 420+14h 840

COLLITES 1 20h 600

PREPARAR TERRAS FASE 3: PEDRES, HERBES I LLAURAR 100 100+12h 460

ADOBAT DE FONS: FEMS 100 2 200+4h 320
MUNTATGE REG 3: 15+6 SECTORS (1 cop) 70 6 420+6h 600

PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ 4h 120

SEMBRES ESTIU: MONGETA, TOMÀQUET, CARBASSÓ 270 270+10h 570

COLLITES 2 15h 450

SEMBRES HIVERN: CALÇOT, PORRO, FAVA, PÈSOL 250 250+10h 550

COLLITES 3 15h 450
POSSIBLE ALTA CCPAE 180 180

TOTAL 5.380
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 15h/s 40s 600h 18.000

SUPERFICIE A TREBALLAR: 6+3 PARCEL·LES 2.020 m2

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A L’HORTA
A�Y 2012: FASE 2 CARA SUD

 Quadre 2.3: Pressupost Horta,  any 2012. 
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3.- PRESSUPOSTOS OLIVERES VELLES 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: FEINES I CALENDARI 2h 60

DESBROSSAT I PODA INICIAL (1 cop) 8h 240

TRITURAT PODA 120 120+5h 270

TRACTAMENTS 3€/t 15 t 45+3h 135

COLLITA I TRANSPORT 10 10+15h 460

MOLÍ I ELABORACIÓ D'OLI 0.9€/l 120 L 108+4h 228

TOTAL 1.393

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A LES OLIVERES VELLES 1 i 2
A�Y 2010 i SEGÜE�TS

1) OLIVERES CE�TE�ÀRIES (GRA�S) MARGES: (15 unitats/ 7 marges)

 Quadre 3.1: Pressupost oliveres velles,  any 2010. 

 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: FEINES I CALENDARI 3h 90

DESBROSSAT/DEFORESTAT I PODA (1 cop) 200 200+60h 2.000
TRITURAT PODA 120 120+15h 570

TRACTAMENTS (1 cop ½) 3€/t 30 t 90+7h 300

COLLITA I TRANSPORT 10 10+20h 610
MOLÍ I ELABORACIÓ D'OLI 0.9€/l 160 L 144+4h 164

TOTAL 3.734

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: FEINES I CALENDARI 3h 90

ARRELS ARBRES, SUBSOLAR, PODA (1 cop) 200 200+25h 950
TRITURAT PODA 120 120+10h 420

SEMBRA DE COBERTERA 2€/kg 40 kg 80+7h 290

TRACTAMENTS 0,7€/t 30 t 21+4h 141
COLLITA I TRANSPORT 10 10+20h 610

MOLÍ I ELABORACIÓ D'OLI 0.9€/l 250  L 225+4h 345

POSSIBLE ALTA CCPAE 180 180

TOTAL 3.026
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 1h/s 18s 18h 540

A�Y 2011: RECUPERACIÓ
2) OLIVERES VELLES BA�CALS (70 unitats/ 9 bancals/ 1,4 ha)

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A LES OLIVERES VELLES

A�Y 2012: ACO�DICIO�AME�T

 Quadre 3.2: Pressupost oliveres velles,  anys 2011-12. 
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4.- PRESSUPOST OLIVERES �OVES 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: FEINES I CALENDARI 6h 180

DESFORESTAT, ARRELS ARBRES I SUBSOLAT (1 cop) 120 120+10h 420
LLAURAT (1 cop) 120 120+2h 180

ADOBAT DE FONS: FEMS 80 €/camió 7 camions 560+6h 740
PLANTACIÓ ARBRES NOUS (1 cop) 5€/arbre 280 arbres 1400+30h 2.300

SEMBRA DE COBERTERA 2€/kg 30 kg 100+4h 220
PODA DE FORMACIÓ 12h 360

TOTAL 4.400
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 1h/s 18s 18h 540

1ª COLLITA EL 2016

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ OLIVERES �OVA PLA�TACIÓ (280u)
A�Y 2013

SUPERFICIE A TREBALLAR: 1 PARCEL·LA 0,9 ha/ 280 unitats

NOTES:
La plantació serà d'unes 280 unitats.
La programació és a llarg termini, i a partir de la plantació el manteniment és cíclic i regular. 
Calculem que cap el 2016 podria haver-hi la primera collita.

Quadre 4.1: Pressupost oliveres noves,  any 2013. 

 

 

5.- PRESSUPOST VI�YA A�TIGA 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: FEINES I CALENDARI 3h 90

PODA INICIAL (1 cop) 10h 300

DESBROSSAT I LLAURAT (1 cop) 120 120+4h 240

SEMBRA DE COBERTERA 3€/kg 5kg 15+3h 105

ESPORGA, ESCABELLAT 10h 300

TRACTAMENTS 1 5 5+3h 95
DESPAMPANAT 10h 300

PASTOR ELÈCTRIC (1 cop) 60 1 60+4h 180

TRACTAMENTS 2 5 5+3h 95

TRACTAMENTS 3 5 5+3h 95

POSTA A PUNT ESTRIS VEREMA (1 cop) 20 20+6h 200

COLLITA I ELABORACIÓ DE VI 30 30+8h 270
PODA HIVERN 8h 240

TOTAL 2.510
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 0,6h/s 28s 17h 510

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A LA VI�YA A�TIGA (200u)
A�Y 2011

SUPERFICIE A TREBALLAR: 1 PARCEL·LA 1.100 m2/ 200 Ceps

 Quadre 5.1: Pressupost vinya antiga,  any 2011. 
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6.- PRESSUPOSTOS VI�YA �OVA 

 

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: PARCEL·LES I PRODUCCIÓ 12h 360

DESFORESTAT, ARRELS ARBRES I SUBSOLAT (1 cop) 120 120+15h 570
LLAURAT DE BANCALS SEGONS CORBES DE NIVELL (1 cop) 120 120+10h 420

ADOBAT DE FONS: FEMS 80 €/camió 15 camions 1200+12h 1.560
SEMBRA DE COBERTERA 2€/kg 50 kg 100+12h 460

MANTENIMENT SEMBRA I BANCALS 1h/s 24s 24h 720

CORRECCIONS DRENATGE I PÈRDUES SÒL (1 cop) 10h 300

TOTAL 4.390

CO�CEPTE MATERIALS U�ITATS COST+h TOTAL
PLANIFICACIÓ: FEINES I CALENDARI 3h 90

PASTOR ELÈCTRIC (1 cop) 170 170+12h 530
PLANTACIÓ CEPS NOUS (1 cop) 2,2 4.600 10.120+24h 10.840

MANTENIMENT DE COBERTERA 8h 240
SEGUIMENT I ESPORGA DE FORMACIÓ 150h 4.500

MANTENIMENT SEMBRA I BANCALS 1h/s 24s 24h 720
PODA DE FORMACIÓ 150h 4.500

POSSIBLE ALTA CCPAE 180 180

TOTAL 21.600
MANTENIMENT GENÈRIC NO ESPECÍFIC 1h/s 28s 28h 840

1ª COLLITA EL 2016

A�Y 2013: PLA�TACIÓ I SEGUIME�T

SUPERFICIE A TREBALLAR: 1 PARCEL·LA 1,44 ha/ 30 bancals

PRESSUPOST D'I�VERSIÓ A LA VI�YA �OVA (4.600u)
A�Y 2012: PREPARACIÓ BA�CALS

NOTES:
La plantació serà d'uns 4.600 ceps.
La programació és a llarg termini, i es procurarà acompanyar de la recuperació-creació del celler. 
Calculem que cap el 2016 podria haver-hi la primera collita.

 Quadre 6.1: Pressupost vinya nova,  anys 2012-13. 
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A��EX II: MATERIAL GRÀFIC 
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