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EXPORTABILITAT DEL PROJECTE A LA RESTA DE SOLARS BUITS INDICADORS DE QUALITAT. ACTUAL VS. DESITJATFASE FINAL2.4 

LA MONGETA DEL GANXET

Al vallès occidental, comarca que tradicionalment ha desti-
nat gran part del seu territori al cultiu de l’ horta, el seu 
paisatge s’ ha vist alterat amb més intensitat que altres co-
marques degut a la pressió urbanística.
Això provoca que es perdin les varietats autòctones i els mè-
todes de cultiu tradicional. Si volem viure d’ una manera més 
responsable amb el territori, hauriem de defensar un urba-
nisme que contemplés la producció de matèries primeres com a 
paràmetre urbanístic.

DENOMINACIÓ D’ ORIGEN VALLÈS-MARESME

Al vallés es dediquen 22.69 Ha al cultiu, que representa el 
15.23& de la DOP (Uns 13.600 Kg) i ocupa 30 productors.
La producció estimada del sòl al Vallès occidental, unit a la 
seva climatologia, és d’ uns 1650 Kg/Ha, que és una producció 
bastant menys elevada que altres varietats de mongeta però 
més rendibles econòmicament  i completament compatible amb 
altres cultius tradicionals d’ horta. 
El cicle de la planta és d’ uns 120 dies, i es pot plantar a 
l’ agost i setembre. 
La mongeta del ganxet rep la distinció de “market class” eu-
ropea.
El seu preu de venda al mercat oscil•la entre els 9 i 13 €/
Kg. (la mongeta blanca tradicional, 4 -5 € /Kg.
No es cultiva enlloc més al món.

NOVES XARXES FUNCIONANT CONJUNTAMENT. EL NEIXAMENT D’ UN SISTEMA

Per a disminuir la quantitat d’ aigües negres que pro-
dueix el barri en la seva totalitat, es proposa la re-
conversió de l’ estany de La Guinardera en una depura-
dora natural, a base de plantes macròfites i utilitzant 
algun dels models d’ alt rendiment, com per exemple el 
sistema FMF, que instal·lat a un estany de 26.000 m2, 
seria capaç de processar unes 130 T de residus sòlids a  
l’ any.

Tant el llacunatge com el sistema natural d’aiguamolls 
són tractaments d’aigües residuals que depuren la càrre-
ga contaminant de forma natural i biològica sense neces-
sitat de tanta infraestructura ni d’ aportació energèti-
ca com són els altres sistemes de tractaments que hem 
comentat anteriorment. A més a més, aquests sistemes es 
caracteritzen per una gran integració en el medi natu-

RECUPERACIÓ DE LA BASSA DE LA GUINARDERA.
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