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Resum:
La Vall de Betlem és una vall situada a la Serralada de Marina (TM de Badalona) que
havia estat conreada fins als anys 70 del segle XX. Desprès de l’abandó de l’agricultura,
la vall va esdevenir un sòl incert, amb expectatives, on es duien a terme activitats i usos
no autoritzats.
Actualment la zona d’estudi és una gran zona d’oci dels habitants de Badalona i de Santa
Coloma de Gramenet, atrets pels espais oberts i la presència del Monestir de Sant Jeroni
de la Murtra.
Aquest treball proposa la recuperació de l’agricultura a la vall, intentant compatibilitzar
l’activitat agrària amb els altres valors de la zona (naturals, culturals i socials). La
hipòtesis I preveu recuperar 61,9933 ha., mentre que la hipòtesis II preveu recuperar
48,0420 ha.
A l’anàlisi cost benefici de les propostes s’ha considerat o no el cost d’oportunitat des del
punt de vista privat. Si considerem el cost d’oportunitat el preu de venda del raïm ha
d’ésser 812,00 €/ kg per la hipòtesis I i de 1.047,5 €/ kg per a la hipòtesi II per a l’obtenció
de beneficis. Sense considerar el cost d’oportunitat el preu del raïm ha d’ésser de 0,59 €/
kg per la hipòtesis I i de 0,62 €/ kg per la hipòtesi II.
La recuperació de l’agricultura podria ser compatible amb el Pla Terrotorial Metropolità
però difícilment amb l’altra planejament urbanístic de la zona.
La hipòtesis II és la més compatible amb els valors de la zona.
Paraules clau: Badalona, Agricultura Periurbana, Sant Jeroni de la Murtra, Viticultura,
Serralada de Marina.
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Título PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL VALL DE
BETLEM DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE BADALONA
Autor: Recasens Gracia, Fco Javier
Tutores: Alfranca Burriel, Oscar – Maldonado Rius, Luis
Resumen:
El Valle de Betlem es un valle situado en la Serralada de Marina (TM de Badalona), el
cual se cultivó hasta los años 70 del siglo XX. El valle se convirtió un suelo incierto, de
expectativas, donde es llevaban a cabo actividades y usos no autorizados.
Actualmente la zona de estudio es una zona de ocio de los habitantes de Badalona y de
Santa Coloma de Gramenet, atraídos por los espacios abiertos y la presencia del
Monasterio de Sant Jeroni.
Este trabajo propone la recuperación de la agricultura en valle, intentando compatibilizar
la actividad agraria con los otros valores de la zona (naturales, culturales y sociales). La
hipótesis I prevé recuperar 61,9933 ha., mientras que la hipótesis II prevé recuperar
48,0420 ha.
En el análisis coste beneficio de les propuestas se ha considerado o no el coste de
oportunidad des del punto de vista privado. Si consideramos el coste de oportunidad el
precio de venta de la uva tienen que ser de 812,00 €/ kg para la hipótesis I y de 1.047,5
€/ kg para la hipótesis II, para a la obtención de beneficios. Sin considerar el coste de
oportunidad el precio de la uva tiene que ser de 0,59 €/ kg (hipótesis I) y de 0,62 €/ kg
(hipótesis II).
La recuperación de la agricultura podría ser compatible con el Plan Territorial
Metropolitano pero difícilmente con los otros planeamientos urbanísticos de la zona.
La hipótesis II es la mas compatible con los valores de la zona.
Palabras clave: Badalona, Agricultura Periurbana, Sant Jeroni de la Murtra, Viticultura,
Serralada de Marina.
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Title PROPOSAL OF AGRICULTURAL RECOVERY IN BETLEM VALLEY IN THE
MUNICIPALITY OF BADALONA
Author: Recasens Gracia, Fco Javier
Tutors: Alfranca Burriel, Oscar – Maldonado Rius, Luis
Abstract:
Betlem Valley is a valley located in la Serralada de Marina (Municipality of Badalona),
which was cultivated until the 70’s of the XX century. The valley became a doubtful land
with expectations, where was carrying out unauthorized activities and uses.
Currently the studied area is a recreational area for citizens of Badalona and Santa
Coloma de Gramenet, attracted by the open spaces and the presence of Sant Jeroni
Monestry.
This work is a proposal for the agricultural recovery in the valley, trying to reconcile
farming with the others values of the zone (natural, cultural and social). The scenario I
expects to recover 61,9933 ha., while the scenario II expects to recover 48,0420 ha.
In the cost-benefits analysis of proposals were considered or not the opportunity cost
under the private point of view. If we consider the oppurtunity cost, the grapes selling price
must be from 812,00 €/ kg for the scenario I and 1.047,5 €/ kg for the scenario II, to obtain
benefits. With out considering the opportunity the price of the grapes must be from 0,59 €/
kg (scenario I) and 0,62 €/ kg (scenario II).
The agriculture recovery could be compatible with the Metropolitan Territorial Plan but
hardly with other urbans planning in the zone.
The scenario II is the most compatible with the zone values.
Key words: Badalona, Peri-urban Agriculture, Sant Jeroni de la Murtra, Viticulture,
Serralada de Marina.
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1

Introducció

La vall de Betlem o de Sant Jeroni de la Murtra es troba situada a la Serralada de Marina
entre els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Badalona a la comarca del Barcelonès, i
Montcada i Reixac a la comarca del Vallès Occidental.
La vall és envoltada pels turons de Sant Climent (262,3 m), Sant Onofre (265,6 m), el collet
de la Vallençana (257,9 m), la serra de Can Mas, el turó de Montigalà (150,5 m) i la
Miranda.
La Vall de Sant Jeroni té una orientació oberta a migdia, vers la mar Mediterrània i la ciutat
de Badalona (veure plànols 1 i 2).
La zona on es pretén dur a terme la proposta es troba limitada dins del polígon definits pels
següents punts, expressats en coordenades UTM (x,y):
X(m)

Y(m)

X(m)

Y(m)

1

434.703

4.591.825

13

435.717

4.590.486

2

434.707

4.591.954

14

435.639

4.590.484

3

434.782

4.592.267

15

435.379

4.590.548

4

434.976

4.592.311

16

435.180

4.590.791

5

435.295

4.592.305

17

435.000

4.590.971

6

434.380

4.592.236

18

434.891

4.591.075

7

435.627

4.591.619

19

434.670

4.591.105

8

435.828

4.591.462

20

434.499

4.591.190

9

435.855

4.591.301

21

434.550

4.591.529

10

436.121

4.591.021

22

434.489

4.591.653

11

435.895

4.590.834

23

434.703

4.591.825

12

435.720

4.590.642

taula 1.

Límits de la proposta (x,y), en coordenades UTM (ED50).
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Figura 1. Situació de la zona objecte d’estudi (amb vermell). Font: ICC.

La zona objecte d’estudi té una superfície de 166,2498 ha (1.662.498 m2), aquesta es troba
en casi la seva totalitat dins el Parc de la Serralada de Marina.
Dins la Vall hi ha un monestir, del s. XV, que pertanyia l’ordre del Jerònims, cremat
parcialment al segle XIX i que ha tingut diversos usos. A dia d’avui, el Monestir és seu de
diverses associacions, religioses i culturals.
Fins l’any 1969 era una vall on es duia a terme l’activitat agrícola, però d’ençà els anys 70
comença un abandonament de les feines del camps, que han conduit que ara només es
conservin dues parcel·les agrícoles al voltant del Monestir.
La proximitat a les ciutats de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, l’abandó de
l’agricultura i la manca de protecció concreta del sòl durant els anys 70 i 80 va fer que la
zona es convertís en un sòl incert, amb expectatives de creixement de la ciutat de Badalona
i on es duien a terme activitats no autoritzades.
Aquesta zona, segons Herrero i Paül (2004), no té unes característiques naturals
excepcionals si no que més aviat la seva marginal, amb pendents massa elevades, ha
dificultat la seva urbanització. És aquesta manca d’urbanització el que ha permès que la
zona hagi quedat com un espai obert.
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A l’any 1986 a instancies de l’Ajuntament de Badalona es redacta el Pla Especial del Parc
Forestal de Sant Jeroni de la Murtra, als termes municipals de Badalona i Santa Coloma de
Gramenet. En aquest Pla s’estableixen nous vials i sobretot es regulen els usos per fer fora
els mals usos que es duien a terme.
Entre els anys 1992 i 1993 es va preveure la construcció d’un camp de golf i d’un complex
de luxe. Aquesta proposta es va descartar per la pressió popular i dels moviments
ecologistes locals.
A l’any 2001 es redacta el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada
de Marina, que engloba tota la Vall de Sant Jeroni.
El parc de la Serralada de Marina i l’Ajuntament de Badalona estan duent a terme
actuacions a fi d’eradicar la majoria dels mal usos que es duien a terme. S’han arreglat
camins, s’han senyalat itineraris i s’han elaborat guies per mostrar el patrimoni natural i
cultural de la zona.
La Vall de Sant Jeroni té un gran ús social, és una de les zones de lleure dels ciutadans de
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i d’altres ciutadans de l’àmbit metropolità.
Malgrat tots aquests esforços duts a terme per les administracions amb competència a la
zona, la manca d’informació i el incivisme per part d’alguns ciutadans fa que encara avui en
dia es faci actes o activitats que degraden la zona.
L’agricultura en aquesta zona ens aportaria, tal i com apunten Montasell i Roda (2003) per
l’agricultura periurbana:
•

Valor productiu per l’obtenció de productes agrícoles.

•

Valors ecològics per la creació de nous hàbitats.

•

Valors culturals, la recuperació d’un paisatge i una activitat que s’havien dut a terme
des de l’època dels romans fins a finals dels anys 60 del segle XX.

•

Un valor econòmic associat als productes agrícoles produïts.

Dins la societat hi ha un interès creixent pel consum de productes agrícoles i ramaders
produïts en agricultura de proximitat, bona proba d’això és la iniciativa de caire internacional
“Slow Food”.
No es estrany trobar establiments destinats a la venda d’aliments i restaurants (km 0), que
ofereixin productes que provenen de productors locals. A la mateixa ciutat de Badalona
existeix una cooperativa de consum que es dedica a la comercialització de productes
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alimentaris escollits amb criteris de qualitat i proximitat (La Sargantana Dalt de la Vila
SCCL).
La mateixa administració pública no és aliena aquesta demanda per part de la societat, i el
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural promou el consum, a nivell escolar,
d’aliments ecològics i de proximitat amb l’edició del Manual per a la Introducció d’Aliments
Ecològics i de Proximitat a les escoles (octubre de 2010).
El paisatge és també un dels valors que la societat atribueix a l’agricultura. L’agricultura ha
creat i crea paisatge, modificant l’orografia del terreny, introduint especies vegetals, obrint
camins, executant marges e introduint infraestructures (aqüeductes, etc) i edificis.
Existeixen nombrosos exemples de zones agrícoles d’Europa on s’ofereix com atractiu pels
visitants, la proximitat a una gran ciutat, el paisatge agrícola i l’elaboració dels seus
productes. Entre aquestes zones podem mencionar:
•

Lausana (125.885 habitants) amb les vinyes de Lavaux. Aquestes vinyes han estat
incloses dins el “World Heritage List” de l’UNESCO.

•

Viena (1.712.903 hab.) amb les vinyes de Grinzing.

•

Trento (115.511 hab.) amb les vinyes de Povo.

•

Bordeus (235.178 hab.) amb les vinyes que envolten la ciutat.
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2

Objecte

La Vall de Betlem ha estat i és el que Xabier Eizaguirre (1987), descriu dels espai
periurbans, una zona d’expectatives i d’ús incert, on s’han dut i es poden dur terme usos i
activitats que degraden l’entorn.
La seva posició entre l’espai PEIN Conreria – Sant Mateu – Céllecs /Xarxa Natura 2000 Serres del Litoral Septentrional i la ciutat de Badalona la fa zona de transició entre la gran
ciutat (urbanitzada i densa) i l’espai natural protegit. És la seva condició d’espai obert, sense
pertànyer a cap espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), el que la pot fer vulnerable davant
a altres usos o expectatives.
La Vall de Betlem és una de les poques valls, d’aquesta part de la Serralada de Marina amb
molt poca, per no dir la nul·la presencia d’edificació a la zona, només són presents el
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Can Mora i les runes de la Masia de Ca l’Alemany.
L’objecte d’aquest treball és fer una proposta d’ordenació de la Vall de Sant Jeroni de la
Murtra, recuperant l’activitat agrícola que s’havia dut a terme a la zona fins a finals dels anys
60 del segle XX.
Amb la recuperació de l’activitat agrícola a la zona es pretén:


ordenar bona part del territori front a altres usos



recuperar un paisatge l’agrícola, que havia estat habitual a la zona fins als anys 60 –
70 del segle XX.



dur a terme una activitat que sigui compatible amb els valors naturals, religiosos,
culturals i socials de la zona.



produir un producte de qualitat i de proximitat.
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3

Material i mètodes

Per dur a terme aquesta proposta s’ha de realitzat:
•

Una descripció dels paràmetres agronòmics, dels valors culturals, naturals i socials
de la Vall de Betlem.

•

Una justificació de l’agricultura a la ciutat de Badalona i concretament de la Vall de
Betlem.

•

Proposta d’ordenació de la Vall de Betlem.

•

Viabilitat Econòmica des les propostes

•

Compatibilitat de les propostes amb l’ordenament vigent.

3.1

Descripció del paràmetres agronòmics, valors culturals, naturals i
socials de la zona

S’ha dut a terme la caracterització dels principals paràmetres agronòmics de la zona:
•

Clima

•

Geologia i edafologia

•

Disponibilitat d’aigua

I s’han identificat els principals valors de la zona:
•

Valor cultural

•

Valor natural

•

Valor social

3.1.1 Paràmetres agronòmics
S’ha dut a terme una recerca bibliogràfica sobre les característiques agronòmiques de la
zona, s’han consultat les bases de dades del clima que ofereixen el Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) i el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) i s’ha
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sol·licitat informació a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dels pous i aprofitaments d’aigua
inclosos dins el registre d’aigües.
3.1.2 Valors cultural
S’han identificat quin són els principals valors culturals i religiosos de la zona, per trobar-los
s’ha fet un buidat de la bibliografia disponible sobre la zona de Badalona.
3.1.3 Valors Naturals
Els principals valors naturals de la zona se’ls ha estructurat en funció de la vegetació, la
fauna i el paisatge.
S’ha dut a terme una recerca bibliogràfica sobre els diferents valors naturals presents a la
zona d’estudi.
S’han elaborat els següents plànols:
Vegetació
S’han identificat mitjançant ortofotomapa del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 1:2500,
fulls 290 – 122 i 291 – 122 (Vol: 2009 - 05; Edició: 2010 – 10) les zones amb vegetació
forestal, especialment la vegetació associada a la riera de Sant Jeroni i les pinedes de pi
pinyer.
S’han identificat les zones amb prats d’albellatge (Hyparrhenia hirta) a partir del treball de
Guardiola, M i Carreras, J (2010), per ser l’hàbitat de les dues especies d’artròpodes
vulnerables presents a la zona d’estudi.
A partit de la cartografia d’Hàbitats d’interès comunitari disponible al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Full 421), s’han identificat els
hàbitats d’interès comunitari.
3.1.4 Ús social i de lleure
S’ha dut a terme un recerca sobre l’ús social de la Vall de Betlem per parts dels ciutadans,
així com s’ha intentat caracteritzar la població dels dos municipis veïns amb més pes
demogràfic, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
Amb les visites efectuades a la zona i amb l’ajut dels ortofotomapes s’han detectat quins són
els camins principals, els secundaris i el terciaris, així com les àrees de pàrquing de la zona.
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3.2

Justificació de l’agricultura

S’ha dut a terme un buidat bibliogràfic de diverses fonts que tracten l’agricultura a la zona de
Sant Jeroni de la Murtra i Badalona.
S’ha cercat documentació gràfica (fotografies i fotografies aèries) de la zona a fi d’entendre
un espai on l’activitat agrària va desaparèixer entre uns 30 – 40 anys.
S’ha realitzat una proposta de conreus a dur a terme a la zona atenent als condicionants del
terreny i a la disponibilitat d’aigua de la zona i als conreus tradicionals que s’han dut a terme
a la vall de Betlem i a Badalona i els conreus que avui en dia es duen a terme a la zona del
Maresme.

3.3

Propostes d’ordenació

S’han elaborat varies propostes d’ordenació de la Vall que tenen com a base la recuperació
d’un ús que s’havia dut a terme i que avui en dia ha desaparegut de la zona i que ens ha de
permetre l’ordenació de la zona.
3.3.1 Hipòtesis 0
Tot i que la zona d’estudi és zona no urbanitzable, amb la següent classificació, segons el
Pla General Metropolità:
•

Parcs urbans (6)

•

Equipaments comunitaris (7)

•

Lliure permanent (26)

•

Parc forestal (28),

s’ha elaborat una proposta que contempla el creixement urbà de la ciutat de Badalona cap a
la Serralada de Marina a fi de poder determinar quin podria ésser el cost d’oportunitat des
del punt de vista privat, per la reintroducció de l’agricultura a la zona o mantenir l’actual
model de parc urbà.
La hipòtesi 0 vol representar quin podria ser el millor ús dels sòl des del punt de vista privat.
Si bé existeixen múltiples usos que és podria donar al sòl com ara zones d’equipaments
(educatius, esportius, ...) i zona industrial ..., alhora amb varis usos secundaris, com per
exemple educatiu universitari, centre tecnològic i de recerca, parc d’empreses
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tecnològiques, etc. S’ha optat per destinar-lo a habitatge davant la gran varietat d’usos
plausibles.
Per poder determinar el polígon urbanitzable s’han comparat la zona d’estudi amb altres
zones urbanitzades que superen la B-20 i que es troben als municipis de Badalona, Santa
Coloma de Gramenet i Tiana.
Un cop determinat el polígon urbanitzables s’han fixat les zones que quedarien excloses de
la urbanització:
a) la Serralada de Marina
b) el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra i els seus entorns més immediats
c) la Riera de Sant Jeroni de la Murtra i els seus afluents
d) les Zones amb pendents superior al 20 %.
Per a la determinació dels paràmetres d’urbanització s’ha equiparat el sòl a un règim de sòl
urbanitzable no programat amb classificació 21, segons el PGM, zones de desenvolupament
urbà opcional.
S’ha triat aquesta classificació de sòl, ja que segons el PGM “Aquesta zona comprèn el sòl
opcionalment urbanitzable al qual el Pla General assigna en el cas del seu
desenvolupament, per mitjà de programes d’actuació urbanística una intensitat d’ús menor,
amb predomini dels edificis d’ordre obert i espais enjardinats, de manera concordant amb
els valors paisatgístics i ambientals del territori” i es pot assimilar a les condicions que es
donen a la zona de Sant Jeroni de la Murtra.
Els paràmetres d’urbanització d’un sòl 21(art. 135 i 136 del PGM) es detallen a la taula
següent:
Concepte
Edificabilitat bruta
Densitat d’habitatges

Paràmetre
0,25 m 2 sostre/ m2 sòl
25 habitatges/ ha

Superfície mínima per a vials i estacionaments
públics

12,60 %

Superfície mínima d’espais verds

30,00 %
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Concepte

Paràmetre

Superfície mínima per a dotacions o equipaments
cívics
taula 2.

15,40 %

Paràmetres d’urbanització d’un sòl 21. Font PGM.

3.3.2 Hipòtesis I
En aquesta proposta s’intenta aprofitar el màxim la superfície disponible com a camps de
conreu, respectant com a mínim els condicionants que s’exposen més endavant.
S’han agafat els següents condicionats per a la no recuperació com a camps de conreu:
•

No afectar a cap espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000 o dins el Pla Espais
d’Interès Natural (PEIN).

•

No afectar terrenys amb pendents superiors al 20 %

•

Ni afectar a la zona de servitud de les rieres de la zona

Per a determinar la zona inclosa dins la Xarxa Natura 2000 i PEIN s’ha fet servir la
cartografia facilitada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural sobre plànols cartogràfics a escala 1:50.000.
Per delimitar les zones amb pendents superiors al 20 % s’ha fet servir el plànols del ICC
“Mapa de Sòls de pendent Superior al 20 %” (MP20P – 5 M) v 1.0. Fulls 290 – 122 i 291 –
122.
S’ha marcat la zona de servitud, segons el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, de la Riera de Sant Jeroni i els
seus afluents sobre plànols topogràfics de l’ICC 1:5000, fulls 290 – 122 i 291 – 122 (Vol:
2006 - 06; Edició: 2008 – 07).
Al mateix temps que s’ha proposat els camps a recuperar des del punt de vista agrícola
també s’ha proposat una nova xarxa viaria principal que permeti la circumval·lació de tota la
Vall aprofitant al màxim els camins principals existents.
3.3.3 Hipòtesis II
En aquesta proposta s’intenta compatibilitzar la proposta de recuperació agrícola de la zona
amb els valors naturals i d’ús de la zona.
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Per dur a terme aquesta proposta s’han considerat els mateixos condicionants que a la
proposta anterior i s’han afegit:
•

No afectar a les zones amb vegetació arbrada, pinedes de pi pinyer i retalls d’alzinar

•

No afectar a les formacions vegetals associades a la riera de Sant Jeroni (alzinar
amb roures, alocars i ...)

•

Mantenir una superfície mínima de prats d’albellatge com a habitat de les dues
especies vulnerables de la zona.

•

Mantenir la connectivitat de la fauna.

Per determinar les zones amb valors naturals s’han fet servir les dades recollides
anteriorment sobre valors naturals.
Igual que a la hipòtesis I també s’ha proposat una nova xarxa viaria principal que permeti la
circumval·lació de tota la Vall aprofitant al màxim els camins principals existents.

3.4

Viabilitat econòmica de les propostes

3.4.1 Hipòtesis 0
Per determinar el valor de la zona si es dugués a terme la hipòtesis 0, s’han consultat els
preus de mercat de diferents habitatges situats en les immediacions de la zona d’estudi. Ja
que a la Vall no hi ha vivendes amb les quals poder establir una comparació.
2
Per trobar preus/ m de referència de la zona s’ha dut a terme una recerca a les pàgines
web www.idealista.com i www.fotocasa.es. Dels habitatges que s’han trobat més pròxims a
la zona d’estudi només s’han utilitzat aquells on hi consta l’adreça i que per tant es poden
identificar i consultar les dades del cadastre

També s’ha sol·licitat informació a la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona sobre un
2
índex de preus (€/m ) a les zones més pròximes a la Vall de Betlem, la zona de Canyet i
Montigalà.
Amb els preus de referència s’ha determinat un preu/m2 de parcel·la sense edificar on ja
s’inclouen les despeses d’urbanització i de serveis (aigua, llum, gas, clavegueram,
comunicació, cessions, viaris, equipaments, ...).
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Per calcular el preu/ m2 de la parcel·la s’ha aplicat la següent formula:
Pparcel.=(Pvivenda - Pconstrucció) * Supconstruïda / Sup parcel·la on:
2

Pparcel.: preu de la parcel·la expressat en €/m .
Pvivenda.: preu de la vivenda expressat en €/m2.
Pconstrucció.: és preu de la construcció expressat en €/m2, aquest valor s’ha obtingut del
Boletín económico de la construcción de l’any 2010 per a una vivenda unifamiliar senzilla
entre mitgeres.
2
Supconstruïda.: superfície construïda expressada en m .

Supparcel·la: superfície de la parcel·la expressada en m2.
Amb el preu de referència de la parcel·la i la superfície de sòl privat destinat a habitatge
s’obté el valor de la Vall de Betlem si es dues a terme la hipòtesis 0.
3.4.2 Hipòtesis I i II
Per a poder determinar la viabilitat econòmica de les hipòtesis I i II es dura a terme un
anàlisis cost - benefici de les dues actuacions.
La viabilitat econòmica que es dur a terme en aquest document és a nivell d’avantprojecte.
Per un estudi econòmic més acurat caldria un estudi de més detall a nivell de projecte de
plantació on es podrien quantificar millor les partides.
No s’ha considerat en aquest anàlisis cost - benefici l’obertura dels nous camins proposats,
ni el manteniment dels camins existents ni dels nova execució mateixos.
La formula del cost benefici aplicada és la següent (Alfranca, et. al., 2011):
Btotal = ∑ [(Prodraïm * PreuraÏm) + Ajuts + Cobros E.- (Cost inver. + Cost prod.raïm + Cost
finan. + Imp.) + (Ext.pos – Ext.neg) – Cost oport].
On:
Btotal: és el benefici total, expressat en €.
Prodraïm: producció de raïm, expressada en kg.
PreuraÏm: preu de venda del raïm, expressat en €/kg
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Cobros E.: cobros extraordinaris per la venda de la maquinaria, equips de reg i drets de
vinya, expressats en €.
Ajuts: L’explotació agrícola es troba dins l’agricultura de producció integrada i rebria ajuts
per la lluita biològica i per mesures agro-ambientals, expressats en €.
Cost inver.: cost d’inversions de la vinya, expressat en €
Cost prod.raïm: cost de producció de la vinya, expressat en €
Cost finan.: cost financer, expressat en €
Imp.: Impostos, taxes, ... expressat en €
Ext.pos: externalitat positiva, expressada en €
Ext.neg: externalitat negativa, expressada en €
Cost oport.: cost d’oportunitat, expressat en €.
3.4.2.1

Producció de raïm

Malgrat el terme municipal de Badalona no es troba inclòs dins la Denominació d’Origen
(DO) Alella, que és la D.O. que li pertocaria per proximitat geogràfica i per similituds
edàfiques, s’utilitzaran les normes de producció que regeixen la DO esmentada. La
producció de raïm es troba limitada 12.000 kg/ha (varietats blanques) - 10.000 kg/ha
(varietats negres), segons article 8 de l’ordre ARP/64/2006, de 22 de febrer, per la qual
s’aprova el reglament de la Denominació d’Origen Alella (DOGC, núm.4585 de 3/3/2006 p.
9874 – 9883).
S’ha considerat una producció màxima de raïm de 9.500 kg/ha, atenent a que no s’ha
considerat la implantació d’un sistema de reg.
3.4.2.2

Preu del raïm

S’ha consultat a la DO Alella per conèixer quin és el preu mitja que s’ha pagat el raïm dins la
DO, aquest es va moure entre els 0,35 – 0,70 €/kg per l’any 2010 (DO Alella, comunicació
personal). Aquests valors contrasten amb els valors percebuts pel pagès, que pel raïm de
transformació va ser de 0,2454 €/kg per l’any 2010 i amb preu mig de 0,3234 €/ kg entre els
anys 2005 – 2010, segons l’informe preus percebuts pel pagès del Departament
d’Agricultura.
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A la figura següent es mostra una evolució dels preus del raïm percebuts pel pagès entre els
anys 2005 – 2010.
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Figura 2. Evolució dels preus del raïm percebuts per l’agricultor. Font: DAAM

3.4.2.3

Ajuts

Pel de trobar-se, l’explotació agrícola, dins la producció integrada i dins un contracte global
d’explotació, es poden considerar els següents ajuts (Ordre AAM/22/2011, de 3 de febrer,
per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global
d’explotació, i es convoquen els corresponents a l’any 2011, DOGC núm. 5820 – publicat
17/02/2011):
•

Per a nova implantació d’un jove agricultor (< 40 anys) fins a 70.000 €, dels quals
40.000 € són per a la subvenció dels interessos del crèdit.

•

Manteniment de talussos amb vegetació 22 €/ha.

•

Manteniment d’arbres aïllats, un nombre de 10 peus de garrofers en total que
representen 84 €/any.

•

Utilització de feromones per a la confusió sexual del corc del raïm (Lobesia
botrana) 140 €/ha.
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3.4.2.4

Cost d’implantació del conreu

Preparació del terreny
Es tracta de parcel·les que fa més de 30 o més anys que no es conreen per tant caldrà dur a
terme un condicionament de les mateixes. El cost de les labors per preparar el terreny
s’estima en 1.342 €/ ha, on s’inclou tala i esbrossada 230 €/ha (valor obtingut de la base de
preus de Regs de Catalunya S.A.U), el subsolat del terrenys 135 €/ha (JARC, 2010), el
llaurat del terreny 132 €/ha (JARC, 2010) i adobat de fons 845 €/ha (JARC, 2010).
Drets de vinya
Els preus dels drets de vinya a la zona del DO Alella varien entre els 3.000 – 4.500 €/ ha,
encara que havien arribat fins als 9.000 €/ha (Carles Puig Soldevila, comunicació personal).
S’ha fet servir el preu de dret de vinya de 3.000 €/ha.
S’ha considerat, per simplificar, que una vegada finalitzada la vida útil de la vinya el dret de
vinya es vendrà al mateix preu de cost.
Malgrat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural atorga
periòdicament drets de vinya de nova plantació, aquesta és limitada a 3 ha per sol·licitud
(Resolució AAR/3331/2010, de 17 de setembre, per la qual es convoca la concessió de
drets de nova plantació de vinya per a la campanya publicat el 2010/2011; DOGC núm.
5741 de 25/10/2010, pàg. 77877).
Plantació de vinya.
El cost de plantació de la vinya és de 5.300 €/ha en aquest preu es tenen en compte les
següents partides:
•

Preu dels ceps: 3.100 €/ ha, segons consulta efectuada Agromillora Ibèria.

•

Preu de les espatlleres 2.200 €/ha, segons consulta efectuada a SYMAGA, SA.

Altres
Dins aquest apartat s’han considerat temes relatius a mà d’obra, difícils de valorar en un
document d’aquestes característiques on no es pretén dur a terme un projecte executiu
d’una transformació agrícola, si no més aviat un avantprojecte.
El valor d’altres s’ha estimat en 400 €/ha.
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Instal·lació tanca perimetral
Per preveure les possibles accions vandàliques sobre el conreu de la vinya i les
instal·lacions (sistema de reg, espatlleres, etc ...), i els danys produïts pels porcs senglars es
tancaran les parcel·les amb tanca metàl·liques.
El preu de la tanca segons la base de dades de preus de REGSA és de 32,90 €/ml.
Maquinaria
A continuació és relaciona el preu de cost de la maquinaria així com la font d’informació:
Maquinaria

Preu de cost (€)

Font d’informació

Tractor

25.392

Argoiberica

Atomitzador

9.000

Agrícola Vives S.L

Polvoritzador

1.350

Agrícola Vives S.L

Adobadora

2.355

Agroterra

Chiesel

2.050

Kverneland

Cavadora interceps

3.690

Kverneland

Pre - poda

5.400

Agriaffaires

Desbrossadora

4.590

Agriaffaires

Remolc

5.900

Agriaffaires

taula 3.

3.4.2.5

Cost d’adquisició de la maquinaria.

Cost de producció

Necessitats i cost de la mà d’obra
S’han determinat les necessitats de mà d’obra per una hectàrea de vinya, segons l’article
Costes de Cultivo en Viñedo (Fernández Alcázar, 2011) i el treball del JARC (2010).
Les principals labors que precisen mà d’obra per una vinya d’aquestes característiques són
la poda i la col·locació de feromones per a la confusió sexual del corc del raïm. La verema
que seria l’altre activitat que consumeix molta mà d’obra, no és d’aplicació en aquest estudi,
ja que aquesta es durà a terme amb màquina.
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El cost de la mà d’obra com a peó, segons la resolució EMO/807/2011, de 10 de març, per
la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2011 del
Conveni col·lectiu de treball per al sector agropecuari de Catalunya per als anys 2010 –
2011 (codi de conveni núm. 7901175), publicat al DOGC núm. 5851 de 4 d’abril de 2011
(pàg. 20401 – 20404), és de 8,0595 €/h (inclòs IRPF, seguretat social, parts proporcionals
de pagues extres, vacances, etc)
A la taula següent es detallen les principals activitats que requereixen mà d’obra, així com el
nombre d’hores emprat per cada activitat e hipòtesis.
Hipòtesis

Activitat

Rment. (h/ha)

Hores

Poda

16

991,84

Col·locació de trampes de feromones

7

433,93

Poda

16

768,64

Col·locació de trampes de feromones

7

336,28

I

II

taula 4.

Necessitats de mà d’obra.

A més a més dels peons contractats per dur a terme les feines es contractarà un encarregat
que controli i coordini el bon funcionament de la finca amb un cost anual de 20.595,89 € i un
tractorista/es amb un cost anual de 15.289,94 € (segons la resolució EMO/807/2011) per la
hipòtesis I i de 7.644,97 € jornada per la hipòtesi II .
Necessitats de maquinaria
De l’article de Fernández Alcázar (2011) i del llibre del JARC (2010), sobre el conreu de la
vinya, s’extreu la següent taula d’operacions que es duen a terme al conreu de la vinya i del
nombre d’hores emprat per cada una d’elles. Alhora d’assignar un rendiment (h/ha) a cada
una de les operacions s’ha fet la mitjana entre els valors d’Alcázar (2011) i JARC (2010).
Hipòtesis

Activitat

Rdment. (h/ha)

Nombre de
cops a l’any

Hores
totals

I

Llaurar

2,3

4

570,31

Cavar interceps*

5

2

619,90

Fitosanitaris

1,35

10

836,87

Herbicides

0,975

1

60,44
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Activitat

Rdment. (h/ha)

Nombre de
cops a l’any

Hores
totals

Polvorització

0,975

1

60,44

Esporga

1,1

1

68,19

Eliminar restes de poda

3,75

2

464,93

Remolc

3

1

92,99

Adobadora

3,9

1

241,76

Tractor I

-

-

1.588

Tractor II

-

-

1.588

Llaurar

2,3

4

441,97

Cavar interceps*

5

2

480,40

Fitosanitaris

1,35

10

648,54

Herbicides

0,975

1

46,84

Polvorització

0,975

1

46,84

Esporga

1,1

1

52,84

Eliminar restes de poda

3,75

2

360,30

Remolc

3

1

92,99

Adobadora

3,9

1

187,36

Tractor I

-

-

1.231

Tractor II

-

-

1.231

Hipòtesis

II

taula 5.

Necessitats de maquinaria * només es dur a terme durant els tres primers anys desprès de
la plantació de la vinya.

Costos fixes
Com a costos fixes s’han considerat els següents costos:
a) Amortització del conreu i de la maquinaria
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b) Impostos, assegurances i allotjament de la maquinaria
A la taula següent es detallen els temps d’amortització en funció del tipus de bé i el valor
residual en funció del cost inicial:
Hipòtesis

Anys

Valor residual

Plantació

30

0,00%

Espatlleres

30

15,00%

Altres

30

0,00%

Tractor I

8

35,00%

Tractor II

8

35,00%

Adobadora

5

33,00%

Remolc

10

17,68%

Chiesel

4

37,00%

Trituradora

4

34,00%

Esporgadora

10

16,51%

Atomitzador

1

53,00%

Polvorització

10

17,00%

Plantació

30

0,00%

Espatlleres

30

15,00%

Altres

30

0,00%

Tractor I

10

29,00%

Tractor II

10

29,00%

Adobadora

6

29,00%

Remolc

10

17,68%

Chiesel

6

29,00%

I

II
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Hipòtesis

taula 6.

Anys

Valor residual

Trituradora

6

27,00%

Esporgadora

10

16,51%

Atomitzador

2

47,00%

Polvorització

10

17,00%

Taula d’amortització de les instal·lacions i maquinaria on s’expressen els anys i el valor
residuals, expressat com a percentatge del valor inicial.

El cost d’amortització de la plantació i de la maquinaria es detalla a continuació:
Hipòtesis

Amortització (€/ any)

I

Amortització

22.578,68

II

Amortització

17.246,56

taula 7.

Cost de l’amortització de la plantació i de la maquinaria.

Pel càlcul dels impostos corresponents a les parcel·les, la maquinaria, assegurança agrària i
l’allotjament de les maquinaria s’han agafat els següents valors:
•

Impost de bens immobles (IBI): 28 €/ ha

•

Impostos, assegurança i allotjament de la maquinaria: el 1,7% del valor de la
maquina.

A la taula següent es mostra el cost de l’IBI, taxes de maquinaria, allotjament i
assegurances.
Hipòtesis

IBI, taxes maquinaria, allotjament i assegurança (€)

I

3.119,72

II

2.257,71

taula 8.

IBI i taxes, assegurança agrària i allotjament de la maquinaria.

Costos variables
Dins els costos variables tenim els cost de la mà d’obra, la maquinaria (combustible,
lubricants i reparació i manteniment), les matèries primes on incloem els fertilitzats i els
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productes fitosanitaris (insecticides, acaricides, fungicides, trampes amb feromones i
herbicides); altres costos varis associats al manteniment de les instal·lacions, l’assegurança
agrària i la quota de producció integrada.
Amb els resultats de les necessitats de mà d’obra detallats anteriorment arribem al cost de
la mateixa, que es detalla a la taula següent:
Hipòtesis

Cost (€/ any)

I

47.376,83

II

37.145,97

taula 9.

Costos variables per cada una de les hipòtesis.

Durant els primers anys desprès de la plantació de la vinya les necessitats de mà d’obra són
lleugerament menors.
Els costos variables de la maquinaria s’han calculat segons els fulls de càlcul del
departamento de agricultura y alimentación de la Universidad de la Rioja. A continuació es
detallen els resultats de forma resumida.
I

II

C (€)

L (€)

R (€)

Total (€)

C (€)

L (€)

R (€)

Total (€)

Chiesel

-

-

544,82

544,82

-

-

442,07

442,07

Fitosanitaris

-

-

5.452,57

5.452,57

-

-

5.028,09

5.028,09

Herbicides/
Polvorització

-

-

137,02

137,02

-

-

96,22

96,22

Esporga

-

-

115,13

115,13

-

-

114,68

114,68

Eliminar
restes de
poda

-

-

1.251,26

1.251,26

-

-

1.013,16

1.013,16

Remolc

-

-

43,40

43,40

-

-

29,57

29,57

Adobadora

-

-

574,25

574,25

-

-

433,76

433,76
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I

II

C (€)

L (€)

R (€)

Total (€)

C (€)

L (€)

R (€)

Total (€)

Tractor I

19.555,79

381,36

3.452,54

23.389,69

15.149,89

295,44

2.632,06

18.077,39

Tractor II

19.555,79

381,36

3.452,54

23.389,69

15.149,89

295,44

2.632,06

18.077,39

Total (€)
taula 10.

54.897,83

43.312,33

Costos de la maquinaria. C combustible, L lubricant, R manteniment i reparacions,
expressats en €.

En el cas de la cavadora inter - cep com que només és farà servir durant els tres primers
anys, es procedirà al lloguer de la mateixa amb un cost de 1.878,30 €/any per la hipòtesis I i
de 1.498,85 €/any per a la hipòtesis II.
La collita es dura a terme amb maquina, el lloguer d’aquesta s’ha estimat en 135 €/hora
(Jordi Badiola, comunicació personal). El cost de la veremadora és de 12.552,98 €/any per
a la hipòtesis I i de 9.728,10 €/any per a la hipòtesis II.
Per determinar el cost de les matèries(adobs i productes fitosanitaris), s’han fet servir els
preus utilitzats a l’estudi del JARC, 2011. A la taula següent es detallen el cost de les
mateixes
Hipòtesis

I

II

taula 11.

Activitat

Cost
(€/any)

Cost
(€/any)

Adob

6.199,00

-

Fitosanitaris

45.748,62

-

Total

-

51.947,62

Adob

4.804,00

-

Fitosanitaris

35.453,52

-

Total

-

40.257,2

Cost de les matèries primes utilitzades.

Com a altres s’han inclòs petites reparacions pròpies del manteniment de la plantació.
Donada la dificultat en quantificar-les s’ha considerat una partida alçada de 1.859,70 €/ any
per la hipòtesis I i de 1.441,20 €/any per la hipòtesis II.
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Per la calcular la quota de la producció agrària s’ha consultat al Consell Català de Producció
Integrada. El import de la quota es detalla a la següent taula:
Activitat

Cost
(€/any)

1er any

1.654,75

La resta d’anys

1.034,85

1er any

1.306,00

La resta d’anys

825,60

Hipòtesis

I

II

taula 12.

Quota de la producció integrada.

Per calcular el import de l’assegurança agrària s’ha consultat amb agroseguro quin és el
import per una explotació dedicada a vinya de les característiques objecte d’aquest estudi.
Per a la hipòtesi I la prima de l’assegurança és de 6.110,97 €/any i de 4.735,78 €/any per la
hipòtesi II.
A la taula següent es mostra un resum dels costos variables estimats:
Hipòtesis

Activitat

Cost Total (€)

Mà d’obra*

47.376,83

Maquinaria*

67.450,81

Matèries primes*

51.947,62

Altres costos

1.859,70

Producció integrada

1.654,75 (1er any) – 1.034,85

Assegurança Agrària

6.110,97

Mà d’obra

37.145,97

Maquinaria

53.040,43

Matèries primes

40.257,2

Altres costos

1.441,20

I

II
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Hipòtesis

taula 13.

Activitat

Cost Total (€)

Producció integrada

1.306,00 (1er any) – 825,60

Assegurança Agrària

4.735,78

Resum dels Costos variables. * Aquests valors es poden veure lleugerament modificats
durant els primers anys del conreu.

3.4.2.6

Costos financers

Per poder dur a terme la inversió de la plantació de la vinya i adquirir la maquinaria que
permetrà dur a terme la recuperació de la vinya a la ciutat de Badalona, caldrà demanar un
préstec pel finançament de la inversió. Així mateix pel circulant anual es demanarà un crèdit
de sis mesos.
El interès d’un préstec amb garanties és de Euribor + 1,95 % = 4,04 % a data 4 de maig de
2011.
Les anualitats s’han calculat amb aquesta formula

A=

C ×i
1
1−
(1 − i ) −t

On:
A: anualitat
C: capital
i: interès
t: període del préstec
A la taula següent es mostren els costos financers per cada una de les hipòtesis:
Hipòtesis

Cost (€/ any)

I

29.228,11

II

23.233,49

taula 14.

Cost financer per cada una de les hipòtesis.
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Durant els primers 4 anys els costos financers de la plantació seran menors que els
anteriors per les variacions en les necessitats de mà d’obra.
3.4.2.7

Impostos

El import dels impostos a pagar variaran durant els anys en funció dels beneficis previstos,
malgrat els pagos ordinaris i el cobros ordinaris són fixes més allà de l’any 6 – 30 si que hi
ha pagos i cobros extraordinaris en funció de l’adquisició de nova maquinaria per renovar
l’existent i la venda de la maquinaria obsoleta.
El percentatge d’impostos a pagar en funció del benefici és del 33 %.
3.4.2.8

Externalitats

Les externalitats positives no s’han tingut en compte en aquesta valoració, atesa la dificultat
i la complexitat per trobar dades que ens permetrien donar un valor a les mateixes.
Els principals valors actuals de la Vall de Betlem són:


El seu valor cultural, per la presència d’un element del patrimoni arquitectònic
classificat com Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)



Valor religiós/ espiritual per l’existència del monestir i de les ermites, Sant Onofre i
Sant Climent.



El paisatge és una de les poques valls d’aquest sector de la Serralada Litoral que té
molt poca edificació.



La vall té un ús esportiu i de lleure, és força normal trobar-se a excursionistes (la
vall és creuada pel GR - 92), gent fent bicicleta de muntanya, gent fent cross o
footing i passejant a cavall o caminant.



La vall té un valor natural d’espai obert, són 166,25 ha amb molt poques
edificacions que contrasta amb les densitats de Badalona i de Santa Coloma de
Gramenet.



Hi habiten dues espècies vulnerables d’artròpodes i un endemisme de caragol.

La recuperació de l’activitat agrícola a la Vall objecte d’estudi implicarà la incorporació de
nous valors a la zona, no incompatibles amb els anteriorment referits, com ara:


Un canvi al paisatge per la recuperació de la vinya, que comportarà principalment la
introducció de nous elements vegetals (la vinya) i nous elements com ara les
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espatlleres. Alhora es recuperarà un paisatge, l’agrícola, desaparegut de la vall als
anys 70 del segle XX.
El paisatge té un valor, existeixen nombrosos mètodes e indicadors per determinarlo. Molts d’ells indiquem que la presencia de camps de conreu i de zones forestals
tenen efectes positius sobre el valor del paisatge (Maragon i Tempesa, 2009).


Hi haurà un valor productiu, ja que la zona es transformarà d’un ús exclusivament
social a un ús mixta social i productiu.
Amb la producció del raïm es pot dur a terme la producció de vi, que si s’elabora
dins el terme de Badalona es podria vincular el producte amb la zona d’elaboració.



Conreu de varietats tradicionals de raïm pròpies de la zona d’Alella.
3.4.2.9

Externalitats negatives

Les externalitats negatives tampoc no s’han tingut en compte en aquesta valoració.
Com a externalitats negatives de la transformació agrícola tenim:
•

L’ús d’un recurs com és el sòl.

•

Segons el maneig que es dugui a terme del conreu pot existir el risc de
contaminació del sòl i de les aigües, ja siguin superficials o subterrànies, amb el
consegüent risc per a la vegetació i la fauna.

•

Modificació dels actuals hàbits d’ús de la zona, encara que molts d’ells vulneren la
pròpia normativa de la zona.
3.4.2.10 Cost d’oportunitats

El cost d’oportunitat des del punt de vista privat és la hipòtesi 0, amb la destinació a
habitatge d’una part de la Vall de Betlem.
A fi de simplificar l’estudi de viabilitat s’ha considerat un cost d’oportunitat constant al llarg
de 30 anys, encara que és fàcil que aquest pugui o baixi durant un període de temps tan
llarg.
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3.4.3 Anàlisis de la Inversió
Amb la anàlisis de la inversió ens permet calcular la bondat o no de la inversió realitzada.
Els paràmetres que s’han tingut en compte són el Valor Net Actualitzat (VAN) i la Taxa
Interna de Retorn (TIR).
3.4.3.1

Valor Actual Net (VAN)

Amb el VAN es pretén calcular a valor actual els futurs flux de caixa.
n
Ij
FC k
−
−I 0
∑
k
j
K =1 (1 + i )
j =1 (1 + i )
m

VAN = ∑
On,

m: vida útil de la inversió (anys).
n: anys en els que es realitza alguna inversió
FC: Flux de caixa (€)
I: Inversió realitzada (€)
I0:Inversió inicial (€)
i: Interès
El interès utilitza és el 3,36% que correspon amb les lletres del Tresor a 18 mesos del
4/05/2011.
3.4.4 Taxa Interna de Retorn (TIR)
El TIR és la taxa d’interès que fa que el VAN sigui igual a 0.
El TIR ens serveix per determinar si una inversió és acceptable, sempre i quant el interès
resultant sigui més gran que el interès de les lletres del Tresor a 18 mesos.
Igualant el TIR al interès fet servir pel calcular el VAN es determinarà qui és el preu mínim
orientatiu del raïm (€/ kg) per que la recuperació agrícola sigui acceptable.
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3.5

Compatibilitat de la proposta amb el planejament urbanístic vigent.

Es dur a terme un estudi de si la proposta objecte d’aquest estudi és compatible amb el
planejament urbanístic vigent:
•

Pla territorial Metropolità de Barcelona, Acord GOV/77/2010, de 2 d’abril. Pel qual
s’aprova definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm.
36855)

•

Pla General Metropolità, aprovat definitivament el text refós de la modificació de
determinats articles de les Normes Urbanístiques del PGM de Barcelona (Resolució
8 d’agost de 1988; DOGC núm. 1077 de 5 – 12 – 1988).

•

Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina, de
Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Tiana (Edicte de 10 de
maig de 2002, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques referents als municipis de Badalona, Montcada i Reixach, Santa Coloma
de Gramenet i Tiana, DOCC núm. 3642 de 24 de maig de 2002).

•

Pla especial Parc Forestal de Sant Jeroni de la Murtra (Butlletí Oficial de Província
de 31/12/1986).
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4
4.1

Resultats

Característiques agronòmiques de la zona

4.1.1 Clima
El clima és un factor que determina el tipus de geomorfologia del terreny, que intervé en el
tipus de sòl, en les formacions vegetals presents en la zona, condiciona la presència de
fauna i l’ús que en pot donar l’home del sòl.
Badalona per la seva situació a la costa té un clima mediterrani de litoral central (Meteocat).
Per a determinar el tipus de clima de la zona s’han fet servir les dades extretes de l’Atles
climàtic de Catalunya, elaborat per la UAB. Departament de Geografia. Unitat de Botànica.
A la taula següent es mostren les dades climàtiques per la zona de Sant Jeroni de la Murtra.

taula 15.

tm (ºC)

T màx. (ºC)

T mín. (ºC)

P (mm)

Gener

9,2

12,9

5,5

43,7

Febrer

9,7

13,7

5,7

41,0

Març

11,5

15,7

7,1

50,2

Abril

13,0

16,8

9,2

54,6

Maig

16,4

20,3

12,7

51,1

Juny

20,0

23,7

16,4

49,4

Juliol

23,2

27,3

16,4

49,4

Agost

23,5

27,3

19,8

49,9

Setembre

21,0

24,6

17,2

82,8

Octubre

16,8

20,5

13,1

88,0

Novembre

12,4

15,9

8,8

56,2

Desembre

9,6

13,3

5,9

51,1

Anual

15,3

19,9

10,5

667,4

Dades climàtiques de la zona de Sant Jeroni de la Murtra (tm: temperatura mitjana; T màx.:
temperatura mitjana de les màximes; T mín.: temperatura mitjana de les mínimes; P:
pluviometria). Font: Atles climàtic de Catalunya.
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A la zona de Sant Jeroni de la Murtra les temperatures són suaus, amb un màxim als mesos
d’agost i juliol i un mínim al mes de gener. Els màxims de precipitacions es presenten durant
els mesos de setembre i octubre, mentre que el més de febrer és el mes més sec.
Per la caracterització agroclimàtica de la zona s’han fet servir les dades de l’estació Fabra
situada al terme municipal de Barcelona, les dades de localització de l’estació es detallen a
la taula següent:
Nom:

Observatori Fabra

Altitud:

420 m

Latitud:

41º25’

Longitud:

02º07’

Orientació:

E

Anys precipitació:

35 anys (1961 – 2003)

Anys de temperatura:

35 anys (1961 – 2003)

taula 16.

Dades de l’estació Fabra. Font: SIG MAPA.

L’estudi agrometeorològic de la zona es detalla a la taula següent:

tm (ºC)

T màx. abs.
(ºC)

T min.
abs. (ºC)

P (mm)

ETP
Thornthwaite
(mm)

Gener

7,70

16,00

-0,30

52,80

16,90

Febrer

8,60

17,60

0,40

32,90

20,00

Març

10,40

20,30

1,80

33,90

33,40

Abril

12,50

22,30

3,20

54,60

47,60

Maig

16,10

26,00

6,80

61,80

78,30

Juny

20,10

30,30

10,60

34,10

110,90

Juliol

23,30

32,60

14,10

25,50

140,90

Agost

23,10

32,20

13,90

44,00

129,70

Setembre

20,10

28,20

11,50

68,90

92,10

Octubre

16,10

24,10

7,70

92,90

60,20
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tm (ºC)

T màx. abs.
(ºC)

T min.
abs. (ºC)

P (mm)

ETP
Thornthwaite
(mm)

Novembre

11,10

19,50

2,50

70,90

29,40

Desembre

8,50

16,20

0,40

57,30

18,80

Anual

14,80

33,50

-1,80

629,50

778,20

Temperatura mitjana de les màximes del
mes més càlid:

27,8 ºC

Temperatura mitjana de les mínimes del mes
més fred:

4,90 ºC

Tipus d’hivern:

Ci (Citrus)

Tipus d’estiu:

O (Oriza)

Règim d’humitat

ME (mediterrani)

Règim tèrmic

MA (marítim)

taula 17.
Dades agroclimàtiques de l’estació Fabra (tm: temperatura mitjana; T màx abs.:
temperatura mitjana de les màximes absolutes; T mín.: temperatura mitjana de les mínimes
absolutes; P: pluviometria; ETP: Evapotranspiració potencial). Font: SIG MAPA.

4.1.2 Geologia i edafologia
4.1.2.1

Geologia

Dins el terme municipal de Badalona (F. Carceller, et al, 2003) es poden distingir tres gran
grups geològics:
o

Granodiorites, situades als NW del municipi, aquesta formació pertany a la part final
del batòlit del Maresme. Tallant el granit hi ha nombrosos dics de pòrfir i d’aplites.
La vall de Betlem es troba dins aquest grup.

o

Fàcies de Muschelkalk, es troben situades al E de la zona d’estudi. La seva
distribució estratigràfica (de baix a dalt) és la següent: calcàries de i dolomies
Muschelkak, margues vermelles i guixos del Muschelkalk i calcàries de
Muschelkalk.

o

Materials miocens i miopliocens, al sud de la zona d’estudi hi afloren materials
miocens i miopliocens d’origen fluvial formats per conglomerats, gresos i argiles
vermelles.
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Hi ha un quaternari que esta format per l’erosió dels granits i esta format per sorres, llims i
argiles.
A cavall entre els termes municipals de Badalona i Montgat hi ha un element inclòs dins el
patrimoni geològic de Catalunya, conglomerats, gresos, argiles i calcàries de Montgat
(Geòtop 361). Aquest geòtop és troba allunyat de la zona d’estudi.
A la figura següent es mostra un plànol geològic de la Vall de Betlem:

Sienites

Aplites

Pòrfirs àcids

Graves

Granodiorites

Sorres

Pissares

____

Vall de Betlem

Figura 3. Plànol geològic de la zona. Font: IGME – ICC.

Geomorfologia
Badalona es pot dividir morfològicament en dues unitats:
•

La serralada de Marina forma part de la serralada litoral catalana, la qual discorre
paral·lela al mar. La vall de Betlem es troba als peu d’aquesta serralada. L’alçada de
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la serralada de Marina és baixa, 461 m al seu punt més alt, encara que aquesta
alçada es prou rellevant donada la seva proximitat al mar.
•

La plana litoral, esta formada pels dipòsit provinents de la serralada de Marina,
transportats per les nombroses rieres que drenen les aigües vers el Mediterrani. La
ciutat de Badalona ha ocupat la totalitat de la plana Litoral.

La orografia de la zona ha estat modelada pels nombrosos torrents que drenen les aigües
superficials. La poca distància entre la serralada i el mar i els episodis de pluges torrencials
fa que siguin relativament freqüents els episodis de riuades.
És una vall petita amb poc recorregut de la riera de Sant Jeroni des del seu naixement, raó
per la qual presenta poca superfície amb pendents inferiors al 5% el que condicionarà la
tipologia de conreus que es poden dur a terme.
A la figura següent es poden veure les poques superfícies amb pendent inferior al 8 %.

____

0-5%

10 – 13 %

5–8%

13 – 16 %

8 – 10 %

>16 %

Vall de Betlem

Figura 4. Plànol de pendents de la zona a partir d’un model digital del terreny 30 m. Font: Elaboració
pròpia a partir de Miramón -Creaf.
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4.1.2.2

Edafologia

La Vall de Betlem es troba sobre material granític on els materials predominants són els
regòlits i sapròlits granítcs (sauló).
Si bé els sòls clímax són les terres brunes, aquestes només es presenten en els replans de
poc pendent i bona vegetació. Els sòls més freqüents són els regosòls i els sòls regolítics
(Bech, 1973).
Degut al pendent de la zona i als fenòmens erosius hi hagi fenòmens de col·luvionament
amb decapitació dels perfils a les parts altes i aparició de perfils complexos a les parts
baixes.
La textura del sòl es arenosa i areno-llimosa, són sòls sorrencs amb una gran permeabilitat,
que afavoreixen els desenvolupament de les arrels.
Tenen un pH neutre o lleugerament àcid, són pobres en matèria orgànica i tenen poca
capacitat d’intercanvi catiònic.
4.1.3 Hidrologia
4.1.3.1

Hidrologia superficial

Donada la proximitat entre la serralada de Marina i el mar, el terme municipal de Badalona
es creuat per 8 rieres que drenen cap el mar.
La zona d’estudi es troba drenada per la riera de la Vall de Sant Jeroni. Aquesta riera recull
les aigües d’aquest tram de la serralada de Marina (Collet de la Vallensana – turó de Sant
Climent).
La riera de Sant Jeroni és una típica riera mediterrània amb un marcat estiatge, només
transporta aigua durant el períodes de pluja. La manca d’un caudal durant l’any fa inviable la
captació d’aigües superficials.
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A la figura següent es mostra la traça de les principals línies de drenatge de la zona.

____

Rieres

____

Vall de Betlem
Figura 5. Plànol de rieres de la zona. Font: AAM – Miramón.

Hidrologia subterrània
La Serralada de Marina (Secanell 2010) és una formació geològica suficientment permeable
ja sigui per porositat o fissuració, relativament extensa, de caràcter notablement homogènia
i poc productiva. Atesa la seva poca transmissivitat no es pot considerar com un veritable
aqüífer.
Les condicions geogràfiques i meteorològiques de la zona, amb una altitud baixa i una
precipitació anual al voltant de 600 mm, suposen una recàrrega per infiltració poc important.
Les roques cristal·lines tenen un coeficient hidràulic (permeabilitat), molt baixa, variant entre
poc permeable i quasi impermeable.
La seva porositat també és molt baixa, considerant una roca inalterada, encara que la
meteorització de la roca, ja sigui física o química, fa augmentar la porositat depenent del
grau d’alteració.
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Malgrat ho haver, a la zona d’estudi, un aqüífer, sí que hi ha disponibilitat d’aigua ates els
nuclis habitats que hi ha o hi han hagut a la zona. A la vall de Betlem tenim el monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, Ca l’Alemany (avui abandonada), can Butinyà i can Mora.
A la figura següent es mostren els pous, mines i captacions de la zona que han pogut ésser
localitzats geogràficament mitjançant les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA).

Figura 6. Localitzacions de pous, mines i captacions (color vermell) identificats geogràficament i la Vall
de Betlem (color verd). Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ACA.

Com es pot veure, a la figura anterior, a la vall de Betlem no hi ha cap pou, mina o captació
identificable geogràficament i que estigui dins el registre d’aigües de l’ACA.
Malgrat les dades del registre d’aigües de l’ACA, el Grup espeleològic de Badalona
(Alfambra, et al., 2000 i 2004) descriu 5 mines per aprofitament d’aigua dins la vall de
Betlem, actualment la majoria d’elles es troben en desús.
Segons Montes i Vázquez, 2005, la qualitat de les aigües subterrànies als pous analitzats
(que no han de correspondre amb el pous inscrits al registre d’aigües de l’Agencia Catalana
de l’Aigua) que es troben a la vall de Betlem i de Canyet, presenten una SAR < 10 que les fa
aptes pel reg, encara que alguns pous presenten continguts de nitrats superiors a 50 mg/l
(especialment els pous de la vall de Canyet).
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El mateix estudi de Montes i Vázquez estima entre 0,42 – 0,60 hm3/any les extraccions
3
d’aigua en zones rurals. De les quals 0,3 hm /any es destinarien al reg de 100 ha i les resta
serien extraccions fetes per les mines que anirien a parar a la xarxa de clavegueram.
Al balanç d’aigües anteriorment exposat on s’estimen les extraccions agrícoles en 0,3
3
hm /any, aquestes són bastant elevades, ja que la superfície dels terrenys conreats
actualment és bastant inferior a les 100 ha considerats a l’estudi.
Els nombrosos pous de la Vall de Canyet i els pous i mines situades a la Vall de Betlem, no
inclosos dins els Registre d’Aigües, fan pensar de la suficient disponibilitat d’aigua pel reg,
en el cas que es dugués a terme un reg de suport per la vinya.

4.2

Valors Culturals

El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Aymar, 1993), que és el principal valor cultural de la
zona d’estudi, es crea a l’any 1416, sota el mecenatge d’un mercader barceloní Bertran de
Nicolau (+1421) i es funda al mas conegut com a Mas de sa Murtra. Aquest edifici es troba
ja documentat des del s. XIII.
El nom canònic del indret és Sant Jeroni de la Vall de Betlem, però la presència de murtra
(Myrtus communis) a la zona fa que tothom l’anomeni Sant Jeroni de la Murtra.
Sant Jeroni de la Murtra va tenir visites e importants benefactors de l’època, que li
permeteren sufragar-se les obres dels edificis que conformen el monestir. Entre el
benefactors més important tenim el rei d’Aragó Joan II i els Reis Catòlics. Com a dada
anecdòtica, va ésser a Sant Jeroni on els Reis Catòlics van rebre oficiosament a Cristòfol
Colon desprès del descobriment d’Amèrica, a l’abril de 1493.
Els reis Carles I i Felip II feren estada varies vegades al Monestir de Sant Jeroni de la
Murtra i també en foren benefactors. Hi ha constància de donatius dels monarques i de les
obres que es dugueren a terme.
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Foto 1.

Detall del claustre de Sant Jeroni de la Murtra. Foto: Xavier Recasens.

El monestir roman habitat fins a l’any 1820, quant el 25 d’octubre els Jerònims són
expulsats.
El monestir roman a mans de varis propietaris, fins que a l’any 1824 torna a ésser ocupat
per la comunitat dels Jerònims.
El monestir es crema el 27 de juliol de 1835 i es abandonat definitivament per la comunitat
religiosa. Aquest roman sense us fins que a finals del segle XIX es crea una casa de
colònies i d’estiuejants.
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Foto 2.

Interior de Sant Jeroni de la Murtra, on es veu al fons el absis de l’església cremada al 1835. Foto:
Alexandre Dustruel.

A l’any 1933 el badaloní Francesc Ribó i Arabia s’interessà perquè el Monestir fos declarat
monument històric – artístic.
Durant la Guerra Civil (1936 – 1939) els edificis van acollir a una expedició de refugiats
malaguenys. Durant aquesta època foren cremades les ermites veïnes i es van malmetre
elements del claustre.
A l’any 1947 la propietat del monestir va recaure a Francesca Güell i López i va crear al
monestir un paratge tranquil i amb silenci per a dur a terme recessos.
Actualment el monestir s’ofereix com una casa de recés i com a seu de l’Associació d’amics
de Sant Jeroni de la Murtra, la Fundació Amèrica – Catalunya i el projecte Sereny. També a
l’interior de Sant Jeroni de la Murtra hi ha un oratori on es duen a terme celebracions
litúrgiques (misses, matrimonis, etc).
4.2.1 Elements del patrimoni cultural catalogats o inventariats.
4.2.1.1

Patrimoni arquitectònic

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra esta catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) des dels anys 1949 i 1975. (Departament de Cultura) (veure plànol 10).
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Foto 3.

Façana exterior del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Foto: Elisabet Roig-Serra Casellas.

Les runes de Ca l’Alemany (s. XV i posteriors) es troben incloses dins el patrimoni de la
ciutat de Badalona (veure plànol 10).
L’aqüeducte de Ca l’Alemany, que data dels segle XIX – XX, es troba dins el patrimoni de
Badalona (veure plànol 10).
L’ermita de Sant Onofre que data del segle XV i de planta rectangular, també forma part del
patrimoni de la ciutat de Badalona (veure plànol 10).
4.2.1.2

Patrimoni arqueològic

S’han trobat restes d’una vil·la romana a la Masia de Ca l’Alemany (218 AC – 476 BC).
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4.3

Valors naturals

4.3.1 Vegetació
La vegetació potencial de la zona d’estudi, segons els plànols de Geoveg, és principalment
l’alzinar litoral (Quercetum ilicis pistacietosum), llevat de la zona de la riera, on la vegetació
potencial és l’albereda (Vinco-Polpuletum albae).
La vegetació potencial és la que hi hauria en una zona sense la intervenció de la mà de
l’home. L’explotació forestal, l’explotació agrícola i ramadera i els incendis forestals han
transformat el paisatge de la zona.
A la foto següent es pot veure una fotografia de la Vall de Betlem dels anys 50, on s’observa
l’ús agrícola de la zona i on la massa forestal és quasi inexistent, ja que la llenya encara era
aprofitada com a combustible.

Foto 4.

Vall de Betlem des de la Serra de les Ermites als anys 50, amb el monestir de Sant Jeroni de la Murtra
als peus. Font: Museu de Badalona AI. Fons Josep Cortinas (Autor: J Cortinas)
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Foto 5.

Foto de la Vall de Betlem, al fons el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Foto: Xavier Recasens.

Una vegada abandonada l’agricultura els camps de conreus es veuen ocupats per prats
amb espècies heliòfiles, veure foto anterior. A les zones on hi ha hagut menys pressió per
part de l’home o són zones que presenten condicions més favorables (humitat, sòl, etc) els
prats es poden veure substituïts per estadis incipients de bardisses, brolles i matollars.
L’home ha introduït espècies per a l’ús forestal com el pi pinyer (Pinus pinea) i el pi blanc
(Pinus halepensis).
La vegetació actual present a la zona és (Carceller, et al, 2003) detalla a continuació (veure
figura 7):
Pinedes de pi pinyer
Les pinedes són boscos poc compactes on els pins s’alternen amb prats secs, màquies i pi
blanc. El sotabosc de la pineda esta dominat per brolles, principalment d’estepa (Cistus sp.)
i per prats secs(veure plànol 7) .
Ocupen els solells i els sòls sorrencs i saulons.
Alzinar (Quercetum ilicis pistacietosum)
L’alzinar és la formació vegetal climàcica de la zona, és un bosc dens i atapeït on l’estrat
arbori es dominat per l’alzina (Quercus ilex), mentre que l’estrat arbustiu hi ha presencia de
marfull (Viburnum tinus), arboç (Arbutus unedo), lligabosc (Lonicera implexa), aladern
(Rhamnus alaternus), fals aladern (Phillyrea media) i englantina (Rosa sempervirens).
També hi ha un estrat arbustiu baix format per esparreguera (Asparagus acutifolius) o el
galzeran (Ruscus aculeatus). No és rar de trobar lianes.
A la vall de Betlem hi ha un petit retall d’alzinar associat amb roures i que ocupen bona part
de la llera de la riera de Sant Jeroni de la Murtra(veure plànol 7) .
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Brolles d’albada (Anthyllidi – Cytisetum libanotis)
La brolla d’albada és una brolla esclarissada,on hi domina l’albada (Anthyllis cytisoides), hi
té un recobriment alt la gatosa (Ulex parviflorus) i l’estepa blanca (Cistus albidus). Als llocs
més oberts hi poden trobar l’albellatge (Hyparrhenia hirta).
Brolles d’estepes (Cisto – Sarothamnetum catalaunicum)
L’estrat arbustiu esta dominat per les estepes (Cistus sp.), a més a més també hi tenim
present la ginesta catalana (Sarothamnus catalaunicus), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i la
gatosa (Ulex parviflorus). L’estrat arbustiu més baix esta format per caps d’ase (Lavandula
stoechas) i per llistó (Brachypodium retusum).
Els prats d’albellatge (Hyparrhenieto hirto-pubescentis)
Són prats secs on domina l’albellatge (Hyparrhenia hirta). L’estrat herbaci té dos nivells, el
nivell superior de més d’un metre d’alçada es dominat per l’albellatge i l’herba del betum
(Psoralea bituminosa). A l’estrat inferior hi trobem el llistó (Brachypodium retusum), la
corretjola (Convolvulus althaeoides), el Phagnalon rupestre o l’Heteropogon contortus entre
d’altres.
Aquests prats secs colonitzen sòls poc profunds, pedregosos i molt erosionats. A la Vall de
Betlem es troben principalment a la vessant esquerra de la vall de la riera de Sant Jeroni
(veure plànol 7).
A continuació hi ha un detall d’un prat sabanoide d’albellatge a la zona d’estudi.
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Foto 6.

Foto dels prats d’albellatge de la zona, amb presència de pins i d’una espècia al·lòctona, la figuera de
moro (Opuntia ficus-indica). Foto: Xavier Recasens.

Aquests prats són una radiació dels prats sabanoides tropicals.
Les bardisses (Rubo – Coriarietum)
Es un matollar dens i espinós que substitueix als boscos de ribera que han estat destruïts.
Les principals espècies que hi podem trobar són esbarzers del gènere Rubus, el roldor
(Coriaria myrtifolia), la corriola de cavall (Tamus communis), el sanguinyol (Cornus
sanguinea), etc. No hi són estranys l’aranyoner (Prunus spinosa) ni les lianes com la vidalba
(Clematis vitalba) i l’heura (Hedera helix).
Ocupa principalment els llits del petits torrents de la zona.
Alocars
Es tracta d’una formació vegetal dominada per l’aloc (Vitex agnus-castus), que la podem
trobar al tram final de la riera de Sant Jeroni, just abans de començar la trama urbana del
municipi de Badalona. L’aloc és una planta que cal protegir de rambles i rieres mediterrànies
(veure plànol 7).
Com altres elements a destacar de les rieres de la zona hi ha petits fragments d’omedes a la
riera que parteix de la font de ca l’Alemany i peus aïllats a la riera de Sant Jeroni.
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Foto 7.

Foto dels alocars a riera de Sant Jeroni. Foto: Fernando Carceller.

Espècies al·lòctones
La proximitat de dues ciutats molt poblades i la gran freqüentació de la zona ha facilitat la
introducció d’espècies al·lòctones com ara la figuera de moro (Opuntia ficus indica), la falsa
acàcia (Robinia pseudoacacia), l’ailant (Ailanthus altissima), ... .
Són especialment importants els rodals d’ailant i de figuera de moro, per la seva extensió i
per la seva dificultat per eradicar-los.
4.3.1.2

Vegetació protegida

S’ha consultat el Banc de Biodiversitat de Catalunya on per la quadricula que engloba la Vall
de Betlem hi detecta dues especies protegides segons el Decret 172/2008 (de 26 d’agost,
de catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
28 d’agost de 2008. núm. 5204):
•

Cistus ladanifer (Estepa de làdan)

•

Ilex aquifolium (Grèvol)
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Figura 7. Plànol de vegetació de Badalona (Vall de Sant Jeroni en color blau). Font: Fernando Carceller
2003.

4.3.1.3

Hàbitats d’interès comunitari

Els hàbitats d’interès comunitari són un conjunt de zones terrestres o aquàtiques
diferenciades per les seves característiques (geogràfiques, abiòtiques i biòtiques), que
s’inclouen en aquesta categoria si estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de
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distribució natural a la Unió Europea, tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la
seva regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa o són exemples
representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de la UE.
Els hàbitats d’interès comunitari són hàbitats catalogats.
Com es pot veure a continuació, hi ha diversos hàbitats d’interès comunitari que envolten la
Vall de Betlem. Per a més detall veure el plànol 8.

Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com d’alta muntanya
Alzinars i carrascars
Pinedes mediterrànies

____

Vall de Betlem
Figura 8. Plànol d’Hàbitats d’interès comunitari de la zona. Font: AAM – Miramón.

4.3.2 Fauna
La diversitat d’hàbitats que podem trobar a la serralada de Marina fa que hi hagi un nombre
elevat d’espècies, adaptades a cada hàbitat.

Fco. Javier Recasens Gracia
49

Proposta de recuperació de l’agricultura a la Vall de Betlem dins el Terme Municipal de Badalona

Els hàbitats presents a la Vall de Betlem, atenent a la vegetació descrita anteriorment, són
principalment hàbitats d’ambients oberts (brolles, prats secs, etc), ja que els ambients
forestals es reduirien als claps d’alzinar i pinedes.
4.3.2.1

Mamífers

Els mamífers que poden ser presents a la zona d’estudi (Mauri, 2003) són:
o

la mostela (Mustela nivalis), que per tractar-se d’un animal generalista habita la
zona d’estudi,

o

el toixó (Meles meles) tot habitar preferentment en espais boscos, és fàcil la seva
presència en les bardisses i alocars de la riera de Sant Jeroni.

o

la guineu (Vulpes vulpes), és el carnívor més important de la serralada Marina, els
seus hàbits generalistes fan que s’adaptin a tots els hàbitats.

o

el senglar (Sus scrofa), és l’únic ungulat present a la zona, la seva alimentació
omnívora fa que s’adapti a quasi tots els ambients. En aquest últims anys aquesta
espècie ha experimentat un considerable augment, fet que fa que sigui relativament
fàcil la seva observació prop de zones habitades en busca de menjar. Pot alimentarse de conreus.

o

conill (Oryctolagus cuniculus), rosegador present a la Serralada de Marina, que viu
als prats secs, a les bardisses, etc. És una animal clau ja que es pressa de guineus
i rapinyaires.
4.3.2.2

Ornitofauna

Segons informació consultada al Atles d’ocells nidificant de Catalunya els ocells nidificants a
la Vall de Betlem és detallen a continuació:
Nom vulgar

Nom científic

Nom vulgar

Nom científic

Pardal comú

Passe domesticus

Garsa

Pica pica

Gafarró

Serinus serinus

Cadernera

Carduelis carduelis

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Còlit ros

Oenanthe hispanica

Falciot negre

Apus apus

Gamarús

Strix sluco

Colom roquer

Columba livia

Enganyapastors

Caprimulgus eropaeus
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Nom vulgar

Nom científic

Nom vulgar

Nom científic

Verdum

Carduelis chloris

Xoriguer comú

Falco tinnunculus

Estornell negre

Sturnus unicolor

Rossinyol bord

Cetti cetti

Merla

Turdus merula

Bitxac comú

Saxicola toquatus

Estornell vulgar

Sturnus vulgaris

Picot verd

Picus virdis

Tórtora turca

Streptopelia decaocto

Tallareta cuallarga

Sylvia undata

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

Siboc

Caprimulgus ruficollis

Pardal xarrec

Passer montanus

Cargolet

Troglodytes troglodytes

Trist

Cisticola juncidis

Tórtora

Streptopelia turtur

Oreneta cuablanca

Delichon urbicum

Bruel

Regulus ignicapillus

Ballester

Apus melba

Pit-roig

Erithacus rebecula

Mallerenga
carbonera

Parus major

Mussol comú

Athene noctua

Puput

Upupa epops

Oriol

Oriolus oriolus

Mallerenga
emplomallada

Parus cristatus

Mosquiter pàl·lid

Phylloscopus bonelli

Mallerenga blava

Parus caeruleus

Cucut

Cuculus canorus

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Passerell comú

Carduelis cannabina

Rossinyol

Luscinia
megarhynchos

Perdiu roja

Alectoris rufa

Tudó

Columba palumbus

Cucut reial

Clamator glandarius

Bosqueta vulgar

Hippolais polyglotta

Capsigrany

Lanius senator
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Nom vulgar

Nom científic

Nom vulgar

Nom científic

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

Botxí meridional

Lanius meridionalis

Gaig

Garrulus glandarius

Astor

Accipiter gentilis

Mallerenga
cuallarga

Aegithalos caudatus

Cogullada vulgar

Galerida cristata

taula 18.

Llista d’ocells nidificants a Badalona, les espècies marcades amb negreta es troben incloses
dins el RD 139/2011. Font: Atles d’ocells nidificants de Catalunya – ICO.

A més a mes dels ocells citats anteriorment també pot ésser d’una zona de campeig de
diverses aus, com per exemple l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) i l’astor (Accipiter
gentilis) que nien a la resta de la serralada de Marina o la veïna Serra de Collserola.
La Serralada de la Conreria és una zona de pas d’aus migratòries, per la seva proximitat al
mar i al corredor biològic que conforma el riu Besòs.
4.3.2.3

Amfibis i rèptils

Segons l’estudi del Medi Natural de la Serralada de Marina (Rivera, et al., 2003) podem
trobar les següents espècies d’amfibis i rèptils:
Dintre el grup dels amfibis, tenim el tòtil comú (Alytes obstetricans almogavarii) * i el
gripau corredor (Bufo Calamita), entre d’altres, encara que la dessecació de basses, el
canvi d’usos i la introducció d’espècies animals al·lòctones han afectat la seva conservació.
Dintre del grup dels rèptils tenim el dragó comú (Tarentola mauritanica), el dragó rosat
(Hemidactylus turcicus), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), el llangardaix ocel·lat
(Lacerta lepida), el sargantaner gros (Psammodromus algirus), el sargantaner petit
(Psammodromus hispanicus), la serp llisa meridional (Coronella girondica), la serp
blanca (Elaphe scalaris) i la serp verda (Malpolon Manspessulanus).∗
4.3.2.4

Mol·luscs

Dins la fauna malacològica a la zona d’estudi s’ha detectat la presència d’un endemisme
local. La Xerocrassa betulonensis es troba a la serra de les Ermites, al límit de la Vall de
Betlem (Carceller et al., 2009).

∗

Les espècies marcades amb negreta es troben incloses dins el RD 139/2011 Boletín Oficial del Estado de 23 de
febrero de 2011. núm 46.
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4.3.2.5

Artròpodes

Dins el gran nombre d’artròpodes presents a la zona d’estudi cal destacar:
•

Brachycrotaphus tryxalicerus (ICHN, 2008 i Carceller et al, 2009), és un ortòpter que
habita als prats sabanoides d’albellatge, és una espècie considerada vulnerable per
l’especificitat dels hàbitats on habita. A continuació es mostra una fotografia d’un
exemplar de l’espècie referida

Foto 8.

•

Foto de Brachycrotaphus tryxalicerus. Foto:Fernando Carceller.

Vibertiola cinerea, (ICHN, 2008), és un hemípter que també viu als prats d’albellatge
i es considerada una espècie vulnerable.

4.3.3 Paisatge
La Vall de Betlem és de les poques valls de la serralada de Marina dins el terme municipal
de Badalona que es troba amb molt pocs edificis, només trobem el Monestir, Can Mora i les
ruïnes de Ca l’Alemany (veure plànol 3).
La resta de valls de dins el terme municipal tenen presència de construccions/ d’edificis, ja
siguin rurals (conjunt rural de masos i masies de Canyet i de Pomar de Dalt), residencials
(Mas-Ram, Colònia Sant Jordi, Colònia Sant Antoni, etc), equipaments (Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol “Can Ruti”, l’Institut Guttmann, el Tanatori, etc) o d’activitats (hípiques,
pitch & putt i altres instal·lacions esportives). Al plànol 11 es pot veure que la totalitat de la
Vall de Betlem és zona no urbanitzable.
La regió metropolitana no disposa encara d’un catàleg del paisatge que ens defineixi les
principals característiques del paisatge de la zona.
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Els principals elements o trets que defineixen el paisatge de la vall són:
•

La forma en circ de la vall i la seva poca edificació.

•

el Monestir i el conjunt d’ermites que coronen la serra (Sant Climent i Sant Onofre)
pel que fa als elements religiosos – històrics – culturals.

•

La creu de Montigalà com a valor simbòlic local i com a mirador privilegiat de la
ciutat de Badalona.

•

El petit retall d’alzinar mediterrani que trobem als peus del monestir, les plantacions
de pi pinyer i la franja de vegetació de ribera (l’alocar especialment) que envolta la
riera de Sant Jeroni com principals elements naturals.

Com a elements que distorsionen el paisatge tenim:
•

La B-20 que transcorre pel límit sud de la vall

•

Les línies d’alta tensió de 220 i 110 kV que creuen la zona.

Des de punts elevats, creu de Montigalà i les Ermites es té un domini total de la vall i de les
ciutats de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, bona part de la
ciutat de Barcelona i de la costa del Barcelonès i el Baix Maresme.
Al no haver cap tipus d’edificació, llevat de les mencionades anteriorment, es pot considerar
una zona molt fràgil a la introducció de nous elements (hivernacles, umbracles, magatzem
rurals, ...) o a les transformacions severes dels usos del sòl (grans moviments de terra).

4.4

Ús social i de lleure

4.4.1 Població
La vall de Betlem es troba dins el terme municipal de Badalona, la tercera ciutat més gran
de Catalunya desprès de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, amb 218.886 habitants (any
2010) i limita amb la ciutat de Santa Coloma de Gramenet amb 120.060 habitants (any
2010).
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La densitat de les dues poblacions és detalla a la taula següent:
Població

Habitants

Densitat habitants / km2

Badalona

218.886

10.334,6

Santa Coloma de Gramenet

120.060

17.151,4

taula 19.

Dades de població dels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet per l’any
2010. Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

A la taula següent hi ha una distribució dels nivells d’estudi de la població major de 10 anys
segons dades de l’any 2007 (Idescat)
Badalona

Santa Coloma de
Gramenet

Barcelonès

Catalunya

Sense titulació

13 %

18 %

9%

9%

Primer grau

21 %

31 %

22 %

24 %

Segon grau

57 %

45 %

48 %

51 %

Ensenyament universitari

8%

6%

21 %

16 %

taula 20.
Dades de nivells d’estudi de la població major de 10 anys per Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, el Barcelonès i Catalunya per l’any 2007. Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Del que es desprèn de la taula anterior és que a tant a Santa Coloma de Gramenet com a
Badalona hi ha un percentatge elevat de població sense estudis si ho comparem amb la
comarca del Barcelonès i un percentatge baix de població amb estudis universitaris.
El nivell de renta familiar disponible bruta per la població de Badalona era de 13.400 € per
l’any 2007, mentre que a Santa Coloma de Gramenet, pel mateix any, era de 11.700 €.
Ambdós valors estan força per sota dels que es presenten a la comarca del Barcelonès i de
Catalunya.
Les ciutats que envolten la vall de Betlem presenten les següents característiques comuns,
una densitat de població molt elevada, un baix nivell de formació d’aquesta població i una
renta familiar baixa si es compara amb altres municipis.
4.4.2 Parc de la Serralada de Marina
L’àmbit d’estudi s’inclou dins el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la
Serralada de Marina (veure plànol 9). La Serralada de Marina és un espai protegit que forma
part de l’anella Verda (Parc de la Serralada de Marina, 2001).
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Els objectius del pla especial de la Serralada de Marina són:
•

Preservar i millorar el patrimoni natural i cultural

•

Fomentar les activitats econòmiques compatibles

•

Garantir, atendre i ordenar les demandes d’ús social de la muntanya

•

Fomentar el coneixement de la muntanya i l’educació ambiental

•

Millorar la transició entre la muntanya i la ciutat

•

Homogeneïtzar el planejament des d’una perspectiva supramunicipal

•

Establir directrius pel desenvolupament dels projectes públics previstos pel PGM.
4.4.2.1

Ús del parc

El Parc de la Serralada de Marina es troba situat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquest es troba dins els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i
Reixach, Tiana i Sant Fost de Campsentelles.
L’oferta del parc és força amplia (Lavola, 2009). Aquest té elements del patrimoni natural
com ara muntanyes i turons (amb valor local), fonts, i elements del patrimoni cultural com a
ara masos, masies, monestirs, ermites, cementiris, esglésies i jaciments arqueològics.
Té un fàcil accés ja sigui amb vehicles particulars (la B-20, la B – 500 i la BV – 5011) i amb
transport públic, hi ha diverses línies d’autobús que tenen parada a les immediacions del
parc.
Nombroses associacions dels municipis que envolten el parc ofereixen part de les seves
activitats en el seu interior i també hi ha equipaments d’interpretació i educació ambiental i
cultural.
Els ajuntaments ofereixen activitats per a dur a terme a l’interior del parc com ara marxes,
caminades, rutes de diversa temàtica, etc.
El parc disposa d’un equip gestor que vetlla pels valors del parc, pels seus usuaris i
coordina les activitats que es realitzen.
Per bona part del parc discorre un sender de gran recorregut, el GR – 92 en el seu tram
Font de Cera – Montcada.
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Usuaris del parc de la Serralada de Marina
El nombre d’usuaris del parc (Lavola 2009) s’extreu d’una estimació feta pel Parc, encara
que no s’han realitzat cap estudi de recompte d’usuaris. Un dels motius pel que no s’ha dut
a terme mai cap recompte dels usuaris és la gran dificultat de controlar el nombre elevat
d’accessos que té.
Els usuaris del parc estimats per la direcció del Parc es detallen a la taula següent:

Visitants
taula 21.

2006

2007

2008

2009

96.753

118.926

112.134

125.892

Nombre de visitants del Parc per anys. Font: Lavola i memòries anuals de gestió del Parc.

Segons l’estudi de Lavola, 2009, l’àrea que rep més nombre de visitant és precisament la de
la Vall de Betlem amb un 22 % de visitants per l’any 2006.
No es disposa d’un estudi amb on reflecteixi la procedència majoritària dels visitants. Es
creu que la majoria d’usuaris són del municipis limítrofes del parc o de l’àrea de Barcelona,
encara que la presència d’elements culturals com l’ermita de Sant Pere de Reixach
(Montcada i Reixach), els monestirs de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) i la Cartoixa de
Montealegre (Tiana), esportius com el GR – 92, allotjaments associats al lleure com la casa
de colònies La Conreria, antic seminari menor de l’Arquebisbat de Barcelona (Tiana), i les
nombroses activitats que s’organitzen fa pensar que els usuaris també vinguin de la resta de
Catalunya o fins i tot de la resta de l’Estat.
Les principals activitats que realitzen els usuaris són passejar, anar amb bicicleta, fer esport,
anar a cavall i per picnics a l’aire lliure.
Si es compara el nombre de visitants que rep anualment el Parc de la Serralada de Marina
amb altres parcs de la diputació, dels quals es disposi de dades comparables, ens trobem
que el parc del Montnegre i el Corredor, que és situat a la mateixa serralada litoral, va tenir
53.405 habitants durant l’any 2009, un nombre bastant menor que el Parc de la Serralada
de Marina. Una de les principals diferències entre el parc del Montnegre i el Corredor i el
parc de la Serralada de Marina és la proximitat d’aquest últim a dues ciutats densament
poblades com són Santa Coloma de Gramenet i Badalona.
Segons dades de l’Ajuntament de Badalona, aquest municipi té 96,5 ha de verd urbà el que
2
representa un ràtio de 4,40 m / habitant, aquestes dades són molt semblants a les del
municipi de Santa Coloma de Gramenet que amb una superfície 52,31 ha de verd urbà
2
2
representa un ràtio de 4,35 m / habitant. Ambdós municipis estan molt llunys dels 9 m de
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verd urbà/ habitant que recomana l’OMS (Sorensen, et al., 1998). Aquesta manca de verd
urbà pot explicar l’ús elevat del Parc de la Serralada de Marina com a parc urbà.
Usuaris de la Vall de Betlem
La vall de Betlem és la zona més visitada del parc de la Serralada de Marina. Les principals
raons són (veure plànol 10):
•

La facilitat d’accessos des de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

•

La presència del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (no hem d’oblidar que és un
BCIN) i d’altres elements del patrimoni històric com ara la torre Codina a la vall de
Canyet, la torre Pallaresa a Santa Coloma de Gramenet i Can Butinyà dins el terme
municipal de Badalona. Es en aquesta última, Can Butinyà, on segons la tradició
popular va dormir Cristòfor Colon abans d’ésser rebut pels Reis Catòlics.

•

La manca d’espais verds suficientment grans a les dues ciutats veïnes de la vall.

El nombre estimat de visitants de la Vall de Betlem, facilitats pel Parc de la Serralada de
Marina, es detallen a la taula següent:
2009

Visitants
taula 22.

2010 (fins tercer trimestre)

Persones

Vehicles

Persones

Vehicles

34.006

2.417

20.172

1.460

Nombre de visitants de la Vall de Betlem. Font: Parc de la Serralada de Marina
(comunicació personal).
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Foto 9.

Grup d’esplai a l’entrada del monestir de Sant Jeroni. Foto:Fernando Carceller.

Dels visitants que van a la Vall de Betlem aproximadament 3.300 persones/ any visiten el
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra (només esta obert al públic un diumenge al mes),
1.800 persones/ any participen en celebracions religioses (diumenges i festes de precepte) i
al monestir també es celebren matrimonis canònics amb un nombre de visitants difícil de
quantificar.
El Monestir alhora d’oferir serveis religiosos i culturals, el monestir també ofereix serveis
d’hostatgeria.
Els usos de la vall no difereixen de la resta del parc, llevat dels usos condicionats per la
presència del monestir.
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Figura 9. Ortofotomapa de l’any 1986 i de l’any 2009. Font:ICC.

Amb el treball conjunt de l’Ajuntament de Badalona i el Parc de la Serralada de Marina s’han
aconseguit fer fora del parc molts dels mals usos dels anys 70, 80 i 90. Com es pot veure a
la figura anterior els circuits de motocross de l’any 1986 han desaparegut a l’any 2009, s’han
reduït notablement els múltiples corriols que hi havia als anys 80. Malauradament també
s’identifica la desaparició dels usos agrícoles que s’intuïen a l’any 1986.
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4.5

Justificació de l’agricultura

Amb les dades de la Badalona d’avui, amb una població de 218.886 habitants (2010), sent
la tercera ciutat més poblada de Catalunya i de les mes poblades d’Espanya, ens pot fer
oblidar el paper que va tenir l’agricultura, tant com a activitat econòmica com a ús del sòl
fins a la primera meitat del segle XX.
4.5.1 Context geogràfic
El municipi de Badalona es troba situat entre la serralada Litoral i la mar Mediterrània, sobre
les formacions quaternàries de les rieres que drenen la serralada i el delta esquerre del riu
Besòs.
En Joan Tort i en Valeria Paül (2009) engloben la zona de Badalona dins l’espai anomenat
el Pla de Barcelona. El Pla de Barcelona agafaria, segons Tort i Paül, l’espai que hi ha entre
el delta del Llobregat (en el seu extrem meridional), el delta del Besòs, i estaria limitat per la
Serralada litoral (Conreria i Collserola), la muntanya de Montjuic i el turó de Montgat.
És en aquest marc geogràfic caracteritzat, a grans trets, per zones planes amb fàcil
disponibilitat d’aigua i per un clima benigne (a la part de solell de la serralada litoral), on es
va poder dur a terme l’agricultura i la ramaderia que ha permès que la zona fos habitada des
del neolític fins avui en dia.
4.5.2 Context històric
Hi ha mostres de poblats celtes e ibers pels turons que conformen la serralada de Marina,
per les restes trobades es dedueix que s’aprofitaven de les possibilitats agrícoles de la zona.
Els romans fundaren Baetulo entre els anys 190 i 180 a. d. C. (Cuyas, 1976). Baetulo era
una ciutat nova, ja que tot hi haver-hi poblats ibers als voltants, aquesta es va construir en
un lloc nou. Per la constitució d’una ciutat exnovo, calia que la zona triada tingués varies
característiques i una de les principals era que existissin possibilitats agrícoles (Comas, et al
1999).
La principal colonització agrícola de Badalona fou durant els romans ja que introduïren el
conreu del blat, ordi, oliveres i la vinya (Nieto, 1999).
Amb els romans es formaren les villae, es a dir nuclis habitats fora de la ciutat que es
dedicaven a l’agricultura (Comas, et al 1999). Moltes d’aquelles villae són els embrions de
les masies d’avui en dia, com per exemple Ca l’Alemany i Can Butinyà, ambdues situades
dins i prop de la nostra zona d’estudi (Cuyas, 1976).
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La principal producció agrícola era el raïm i la seva posterior transformació en vi. Aquest era
exportat arreu del imperi romà, s’han trobat àmfores de Baetulo a la Gàl·lia i a les illes
Britàniques (Comas, et al 1999)
L’edat mitjana va suposar el fi d’aquella ciutat romana pròspera i el pas a una disgregació
dels nuclis urbans a nuclis rurals (Rosà, 1999). Aquests nuclis rurals estan formats la
majoria de vegades per una casa amb horts i amb terres més o menys grans.
L’alou de Poià és l’origen de l’actual Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, aquest posseïa
varis masos situats dins la mateixa vall o a les valls veïnes.
Es durant els segle XVI i sobretot el XVII (Nieto, 1999) que s’abandona l’agricultura
medieval i aquesta es transforma, guanyant més terres de conreu al bosc, construint
sèquies i estenen el conreu de la vinya.

Foto 10.

Vista de la Vall de Canyet des del turó de Boscà als anys 50 del segle XX, al fons el campanar de Sant
Jeroni de la Murtra. Foto: Josep Cortinas MB AI Fons Josep Cortinas.

La màxima explosió del conreu de la vinya es dona al segle XVIII (Nieto, 1999) on es
transformen boscos per plantar-hi ceps i la majoria de masos i masies de l’època
construeixen cellers per a la producció de vi.
Moltes de les masies de Badalona disposaven de cellers i cups per a l’elaboració de vi. Les
masies relacionades a continuació encara disposen de cellers i cups: Torre Codina, Can
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Comes, Can Masoliver, Can Nadal, Can Mora, Can Miravitges, Can Coll, etc (Barrera,
2001).
Durant el segle XIX (Carreras, 1999), Badalona canvia d’una activitat agrícola i marinera a
una activitat industrial. El motor d’aquest canvi de model econòmic és l’arribada del
ferrocarril a l’any 1848.
A mitjans del segle XIX el 70 % de les 1.500 hes. conreades a Badalona es dedicaven a la
vinya, la resta a horta, garrofers, secà (cereals) i cànem.
Aquesta predominança de la vinya s’acaba a l’any 1879, quant entra la plaga de la fil·loxera i
es perden un 30 % de les terres dedicades als ceps. Moltes de les terres dedicades al raïm
són transformades a conreus pel consum local (cereals, horta i fruiters) i altres són
abandonades i aprofitades per les industries, ja que paral·lelament es produeix l’explosió
industrial de Badalona.
Es duran el segle XX (Carreras, 1999), quant a Badalona desapareixen l’agricultura i la
pesca com a sector econòmics amb importància i es consolida la industria.
De les 1500 ha. de mitjans del segle XIX, passem a 1.125 ha. a l’any 1945 fins arribar a 52
ha a l’any 1982.
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A l’any 1958 encara hi havia espai agrari als voltants de la ciutat de Badalona (veure
fotografia 11), mentre que a l’any 2009 tot aquest espai agrari ha estat ocupat per vivendes,
industries, equipaments o per espais verds(veure fotografia 12).

Foto 11.

Fotografia de Badalona de l’any 1958. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
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Foto 12.

Ortofotomapa de Badalona de l’any 2009. Font: (ICC).

A l’any 1945 el conreu principal de Badalona encara era la vinya, com des del segle XVIII.
Agricultura a Sant Jeroni de la Murtra
La comunitat de jerònims es traslladà a la Vall de Betlem des de Mont Olivet (situat a la
parròquia de Sant Pere de Ribes, comarca del Garraf) a causa de l’esterilitat de la terra al
Garraf.
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Els conreus principals de les terres gestionades per la comunitat de Sant Jeroni de la Murtra
eren la vinya, l’olivera i els ametllers. El conreu de la vinya i l’elaboració del vi eren força
importants al monestir, bona proba d’això són les grans dimensions del celler de monestir
(Barrera, 2001).
4.5.3 L’agricultura a Badalona avui
La desaparició de l’agricultura al voltant de les grans ciutats és una problemàtica força
descrita a nivell europeu. El principal problema és el increment del preu de la terra per la
demanda per a usos no agraris (vivenda principalment) que fa que molts propietaris
agrícoles venguin la seva propietat (Zasada, 2011) i canviïn els seus usos o les explotacions
existents no puguin créixer.
Segons Jordi Peix Massip (2009), als noranta del passat segle, es produeix la derrota de
l’agricultura a la regió metropolitana i per primera vegada la superfície urbana supera a la
conreada. El municipi de Badalona no és al·lilè aquesta transformació.
A Badalona l’activitat agrària va passar d’ésser la principal activitat econòmica de la
Badalona de mitjans del segle XIX a ésser avui en dia una activitat merament testimonial.
Durant el segle XX la superfície agrícola de Badalona ha passat de 1.125 ha a l’any 1945
fins a les 7 ha de l’any 1999 (Idescat).
A les fotografies següents, es pot veure Ca l’Alemany als anys 20, una masia d’importants
dimensions, envoltada de camps conreu (vinya i arbres fruiters) i Ca l’Alemany avui,
completament en runes i amb els camps del voltant erms i coberts per prats secs, on
malgrat tot encara es poden endevinar sobre les formes de les antigues feixes.
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Ca l’Alemany pot ésser un bon exemple de l’abandó de l’agricultura dins el terme municipal
de Badalona.

Foto 13.

Ca l’Alemany als anys 20 del segle XX. Foto: Museu de Badalona AI Col. Núria Argerich.

Foto 14.

Ca l’Alemany a l’actualitat. Foto: Fernando Carceller.
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Les principals causes d’aquesta disminució de l’activitat agrícola són la importància del
sector industrial a Badalona des de l’arribada del tren a la ciutat i la manca d’espai físic pel
creixement de la ciutat (industries, habitatges, infraestructures i serveis), ja que aquesta es
troba encaixonada entre la mar i la serralada de Marina.
Dins la zona d’estudi encara hi restes del seu passat agrícola, podem trobar exemplars de
garrofers i en alguns prats d’albellatge hi ha peus d’antigues vinyes.
A les fotografies següents es mostren peus de ceps trobats dins la zona d’estudi

Foto 15.

Detall de peu de vinya prop de Ca l’Alemany. Foto: Fernando Carceller.
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Foto 16.

Antiga vinya ara convertida a prat d’albellatge. Foto: Fernando Carceller.

A la taula següent es mostra l’evolució de la superfície conreada a Badalona

taula 23.

Terres llaurades

Pastures
permanents

Zones forestals

Altres

1999

7

0

139

16

1987

31

0

166

56

1982

53

1

25

32

Superfície de les terres conreades a Badalona pels anys 1982 – 1987 – 1999. Font: Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Quasi la totalitat de la superfície agrícola de Badalona es concentra a la zona de Canyet i
Pomar de Dalt, ambdues zones pròximes a l’àmbit d’aquest estudi.
Aquests barris es caracteritzen per la presència de masos i masies, algunes d’elles amb
orígens a l’època del romans o documentades des de l’edat mitjana.
Les masies i masos es situen a mitja vessant, en un terreny amb terrasses que permeten
l’agricultura, on es barreja les zones agrícoles amb les zones jardinades dels voltants de les
cases, alguns autors assimilen aquest paisatge que combina l’edifici, el conreu i el jardí amb
la Toscana italiana (Herrero, 2002).
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Les principals masies de la zona són Can Butinyà, Ca l’Amigo, Can Mora, Can Pujol, Mas
Oliver, Torre Codina, Can Miravitges, el Castell de Gotmar, Can Coll, etc.
A la taula següent es detallen els conreus duts a terme a Badalona durant l’any 2010, i la
superfície dedicada a cadascun d’ells.
Conreu

Superfície (ha)

Plantes ornamentals

0,5

Enciam

0,2

Espinacs

0,1

Bleda

0,7

Carbassa i Carbassó

0,1

Albergínia

0,1

Tomàquet

0,4

Pebrot

0,2

Carxofa

0,4

Coliflor

0,2

Ceba

0,2

Mongeta verda

0,2

Pèsol verd

0,2

Fava verda

0,5

Mongeta seca

1

Patata mitja estació

1

Patata tardana

1

Vinya per raïm

1

taula 24.
Conreus i superfícies a Badalona de l’any 2010. Font: Gabinet d’estudis i prospectiva
agrària i alimentaria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
comunicació personal.

Des de l’any 2010, Badalona ha recuperat la producció vinícola amb l’embotellament d’un vi
produït a la ciutat. Aquest vi es produeix a Can Coll, situat a Canyet, prop de la zona
d’estudi.
A la Vall de Betlem l’agricultura queda relegada a dos camps situats a costat i costat del
monestir. Aquesta terra es conreada per Conreu Sereny, una associació que es dedica a la
producció de verdura i fruita ecològica per a una cooperativa de consum. Aquesta
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associació apart de la seva dedicació a la producció de fruites i verdures també dona feina a
persones amb risc d’exclusió social.
Com es pot veure a la figura següent, fins a finals dels anys 60 del segle XX a la vall hi
havia activitat agrícola i es veien les formes de les feixes. Malauradament a la fotografia
aèria no es pot apreciar quins conreus es duien a terme. També s’observa l’abandó de la
masia de Ca l’Alemany i de les terres que l’envolten.

Sant Jeroni de la Murtra

Ca l’Alemany

Figura 10.La Vall de Betlem a febrer de l’any 1969 Font: ICC Vol: 10062; passada1; Fotograma 1020.

4.5.4 Per què la agricultura?
L’activitat agrícola no tan sols ens aporta productes agraris, també ens aporta associats
altres valors que van mes enllà del seu valor merament productiu (OCDE, 2001).
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A continuació es relacionen aquests altres valors que ens pot aportar l’agricultura per a
l’espai objecte d’estudi:
•

L’agricultura ens permetrà l’ordenació de l’espai, ja que crea superfícies (terrasses,
feixes, etc), les delimita (camins, marges, etc) i els assigna diferents usos en funció
de les seves capacitats productives de la zona (profunditat del sòl, fertilitat,
disponibilitat d’aigua, etc).
A la Vall de Betlem ens permetrà recuperar antics usos i antigues feixes avui
abandonades, cobertes per prats secs i brolles, sovint aprofitades per a la pràctica
de la bicicleta de muntanya (amb els perills que comporta per a la erosió del sòl).

•

D’altra banda l’activitat agrària es creadora de paisatges, ja sigui per les
modificacions de la morfologia original del terreny, com per la introducció de nous
elements que presenten matisos cromàtics de les diferents de les especies vegetals
presents a la zona i per la variació del color al llarg del seu cicle anual.
Els colors dels conreus contrastaran amb els verds, torrats i marrons dels prats,
matollars i brolles de la zona.

•

Amb la producció agrícola es produeixen aliments que es poden vincular fàcilment
amb la zona d’obtenció per part dels consumidors. Aquest vincle pot tenir
importància pels consumidors de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, que són a
priori, per proximitat el mercat potencial de consumidors. Van Hylenbroeck et. al.
(2005) determina, mitjançant un estudi empíric, què un 14 % de la població de
Brussel·les adquireix productes als mercats locals o inclús directament a les
explotacions agrícoles que hi ha al voltant de la capital de Bèlgica.

•

L’activitat agrària també preserva la zona front d’altres activitats o actuacions no
autoritzades.

•

L’agricultura ajudarà a eliminar els usos de molts del corriols oberts per la practica
de la bicicleta de muntanya.

•

L’agricultura manté la zona com a espai obert, sent una transició perfecta entre la
ciutat de Badalona i la part de la Serralada de Marina inclosa dins els espais PEIN i
Xarxa Natura 2000.

•

La feina agrícola amb el conreu de la terra ajudarà a la protecció contra els incendis
forestals,ja que es redueix la superfície continua de brolles i prats secs.
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•

La agricultura manté els hàbitats oberts, crea nous habitats i depenent el tipus
d’agricultura (agricultura ecològica o protecció integrada) que es dugui a terme no
afectarà a les espècies presents a la zona.

•

Des del punt de vista cultural, dur a terme la recuperació de la Vall de Betlem pot
servir per revitalitzar el món rural a Badalona i donar a conèixer el paper que van
tenir les masies de la Vall de Canyet i Pomar fins al mitjans del segle XX.

•

Creació de llocs de feina ja sigui pel conreu o per l’elaboració del productes que es
puguin produir.

Tal i com diu Zasada (2011) la societat d’avui, conscienciada per la problemàtica de canvi
climàtic, és més receptiva als problemes ambientals, a la biodiversitat, a la conservació de
l’aigua i del sòl i per tan pot valorar positivament la recuperació de la agricultura a la zona
d’estudi.
Hi ha altres propostes que han abordat la problemàtica de camps agrícoles abandonats,
Àmbit rural (2009) elabora un treball sobre la Identificació i caracterització del Sòl No
Urbanitzable – SNU – a l’Espai Natural de la Serralada de Marina: propostes d’intervenció
en parcel·les abandonades. Aquest estudi identifica mitjançant GIS parcel·les que han estat
agrícoles i que poden esdevenir-ne de nou, i proposa les següents solucions:
•

Que esdevinguin terres de pastura

•

Utilitzar les parcel·les com a franges perimetrals per a la prevenció
d’incendis en les zones pròximes a les urbanitzacions.

•

Ubicació d’horts urbans

•

Crear un banc de terres per garantir el relleu generacional pels agricultors
professionals de la zona. Caldria establir acords entre els propietaris de la
terra i els agricultors.

Dins el terme municipal de Badalona, l’estudi d’Àmbit rural identifica 19 parcel·les agrícoles
abandonades, el que representa una superfície de 13,714 ha. El mètode que han fet servir
per la identificació de les parcel·les ha estat en funció del seu ús cadastral i la informació
disponible al mapa de cobertes i usos del sòl (MCSC).
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Del total de les 19 parcel·les identificades 8 d’elles es troben dins del nostre àmbit d’estudi,
veure la figura següent.

Figura 11.Parcel·les agrícoles identificades per Àmbit rural al T.M. de Badalona. Color lila per vinyes
abandonades, color taronja per parcel·les agrícoles abandonades i color blau cel pel límit del nostre
estudi. Font:Elaboració pròpia a partir de les dades d’Àmbit Rural.

4.5.5 Propostes de conreus
Els conreus que es podrien realitzar a la zona són els mateixos que es duen a terme a la
comarca veïna del Maresme. Els principals conreus del Maresme són els que es detallen a
continuació:
•

Conreus de plantes ornamentals

•

Hortícoles comestibles

•

Vinya
4.5.5.1

Conreus de plantes ornamentals

Realitzar conreus ornamentals, ja sigui de flor tallada (rosa, clavell, gerbera, anthurium, etc)
o planta en test (planta de temporada o llenyoses) implica que cal adaptar la superfície
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actual del terreny a les necessitats que requereixen aquestes explotacions agrícoles. Per
tant caldrà dur a terme explanacions, construir hivernacles, umbracles i magatzems pel
manipulat i condicionament del material.
Realitzar aquestes accions implicaria moviments de terres, per la poca disponibilitat de
superfícies amb poca pendent a la zona objecte d’aquest estudi. Tot això implicaria una
transformació important de la morfologia de la vall.
Caldria dotar a la zona amb serveis com ara energia elèctrica, gas natural, xarxes de
comunicació etc, imprescindibles avui en dia per a explotacions agrícoles destinades a
planta ornamental. La seva proximitat a la ciutat de Badalona i Santa Coloma de Gramenet
en pot facilitar la seva connexió.
3

Les necessitats d’aigua pels conreus ornamentals es podrien estimar entre els 15.695 m /ha
3
per un conreu de rosa fora sòl (Martín, 2001) fins als 18.250 m /ha per a un conreu de
planta ornamental de temporada en test (Xavier Nisa Canet, comunicació personal).
En funció de la superfície destinada a conreu ornamental les extraccions d’aigua podrien
superar la capacitat de les aigües subterrànies de la zona.
A més a més caldria preveure sistemes per a la regeneració de les aigües que provenen
dels lixiviats dels conreus fora sòl (recirculació de les solucions nutritives) per evitar la
contaminació de les aigües superficials i/o subterrànies.
4.5.5.2

Hortícoles comestibles

Els conreus hortícoles comestibles que es poden conrear a la zona d’estudi es poden dividir
a grans trets:


En conreus que es poden dur a terme a l’aire lliure com ara cols, espinacs, enciams,
bledes, apis, etc



Conreus que es poden dur a terme en hivernacles com ara tomàquet, pebrot,
albergínia, etc.

Com passa pels conreus ornamentals, la Vall de Betlem disposa de poca superfície amb
poc pendent i per dur a terme aquests conreus també caldria fer moviments de terra per
adaptar la morfologia de la vall a les necessitats d’aquestes explotacions agrícoles
(explanacions, umbracles, hivernacles, basses de reg, magatzems per al condicionament i
envasat dels productes etc.).
També caldria dotar a la zona d’energia elèctrica i xarxes de comunicació.
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Les dotacions d’aigua per a horta, segons la Agència Catalana de l’Aigua, són de 6.000
3
m /ha, valor inferior a les necessitats per a conreu ornamentals.
Com passa pels conreus ornamentals caldrà dotar a les explotacions agrícoles amb conreu
fora sòl de sistemes per a la recirculació de la solució nutritiva.
4.5.5.3

La Vinya

La vinya és un altre dels conreus típics de la zona, també havia estat el més abundant a
Badalona fins als anys quaranta del segle XX.
El conreu de la vinya es pot adaptar millors a les condicions orogràfiques del terreny i no
precisa de tants moviments de terra com els altres conreus fins ara referits. Si que la vinya
precisa de d’espatlleres a fi de conduir la vinya, facilitar la recol·lecció i l’aplicació de
tractaments fitosanitaris.
Les explotacions agrícoles de vinya no precisen tantes instal·lacions com els conreus
d’horta a més a més els cellers no cal que estiguin a peu de finca.
Prop de la zona d’estudi hi ha la denominació d’origen Alella (DO Alella). Badalona no es
troba dins el municipis que conformen la DO, encara que comparteix molt dels trets que es
troben a Tiana, Alella, Teia, etc de sòl, de clima i de patrimoni cultural.
A la zona de la denominació d’origen Alella (DO Alella) hi ha tres varietats tradicionals
conreades (Carles Puig Soldevila, comunicació personal):
•

La pansa blanca

•

La pansa vermella

•

El garnatxo blanc

És fàcil pensar que aquestes varietats també havien estat conreades també al terme
municipal de Badalona. De fet a la Masia de Can Coll, que es dedica a la producció de vi a
Badalona, la varietat majoritària és la pansa blanca (Carvajal, 2010).
3
Al conreu de la vinya també se li pot aplicar un reg de suport de 1.500 – 2.000 m /ha i any
preservant així la hidrologia subterrània de la zona.

La producció de raïm ens permetrà elaborar un producte, el vi, que serà fàcilment
identificable amb aquesta zona de Badalona.
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4.5.5.4

Limitacions de la zona

Paisatge
La Vall de Sant Jeroni és de les poques valls en aquesta part de la Serralada de Marina
amb molt poca edificació és per això que la construcció de nos elements (magatzems,
hivernacles) i realitzar importants moviments de terra alteraria de forma molt considerable el
fràgil paisatge de la zona.
Com ja s’ha referit anteriorment les explotacions agrícoles de plantes ornamentals i conreus
hortícoles tenen en comú que requereixen:
•

Zones amb poca pendent per a dur a terme el conreu i poder optimitzar les feines
agrícoles.

•

Necessitat d’edificis com ara hivernacles, umbracles i túnels per a dur a terme els
conreus, i magatzems per dur a terme l’acopi del producte, la seva manipulació
(selecció, envasat, etc), la seva posterior expedició i allotjar a la maquinaria
imprescindible pel funcionament de l’activitat (equips de reg, cambres de fred,
maquinaria agrícola, etc) i les instal·lacions d’oficina, vestidors, etc.

•

Les explotacions ornamentals i hortícoles precisen de connexió a serveis.

•

En el cas de que els conreus ornamentals i hortícoles es realitzaren fora sòl,
s’haurien de prendre mesures per a evitar la contaminació de les aigües superficials
i subterrànies.

En contrast tenim el conreu de la vinya que en comparació a les altres dues activitats
agrícoles, no precisa que el magatzem i/o el celler on elaborar el vi estigui a peu de finca, i
com a úniques instal·lacions precisa de les espatlleres pel conreu de la vinya.
El conreu de la vinya s’adapta bé a la morfologia del terreny, necessitant com a molt petites
feixes per al conreu que implicarien pocs moviments de terra.
El conreu de la vinya ens permetria recuperar el paisatge de les vinyes. Aquest paisatge de
les vinyes és valorat a les poblacions veïnes d’Alella (vall de Rials i Vallcirera) i Tiana
(voltants de l’Ermita de l’Alegria). On el conreu de vinya es troba a la vessant de assolellada
de la Serralada de Marina, sobre un sòl granític i amb la mar com a horitzó (Paül i Carril, V.,
et al 2005), conformant un paisatge característic de la zona.
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Disponibilitat d’aigua
La zona d’estudi no es troba sobre un veritable aqüífer, com hem explicat anteriorment, si no
sobre terrenys amb molt poca transmissivitat.
Dur a terme conreus amb requeriments elevats d’aigua (ornamentals i hortícoles) podria
posar en perill la seva viabilitat per manca d’aigua especialment durant els mesos de més
demanda per part del conreu (juny, juliol i agost) i podria esgotar el recurs d’aigües
subterrànies de la zona d’estudi.
En canvi el conreu de la vinya es pot dur a les nostres contrades sense reg.
4.5.5.5

Conreu seleccionat

Tenint en compte tot lo exposat anteriorment i a més a més la tradició històrica de
l’agricultura a Badalona, s’estima que el conreu de la vinya pot ésser un dels més adients
per a la Vall de Betlem.
4.5.5.6

Maneig del conreu

A fi de proporcionar un conreu diferenciat, respectuós amb el medi ambient i amb la salut
humana, s’hauria d’incloure el maneig de la vinya dins la producció integrada o la producció
ecològica.
El maneig del conreu ha d’ésser respectuós amb el medi ambient per tractar-se d’una
recuperació de l’activitat agrícola i no s’ha de malmetre la resta d’espais no transformats a
l’agricultura, preservant-me els seus valors florístics i faunístics, i la no contaminació de les
aigües superficials i subterrànies.
També ha d’esser respectuós amb la salut humana ja que la zona d’estudi té un gran us
social, com a lloc religiós, cultural, esportiu i d’esbarjo. L’ús no acurat de productes
fitosanitaris podria afectar als usuaris de l’àrea, es per això que cal dur a terme manejos que
minimitzin les aplicacions o les eliminin completament.
4.5.6 Problemàtiques de l’agricultura a Badalona
Els principals problemes de l’activitat agrícola a Badalona són:
•

La manca d’agricultors

•

El preu de la terra
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•

Els actes vandàlics
4.5.6.1

Manca d’agricultors

Un dels principals problemes de l’agricultura a Badalona és la manca d’agricultors. Segons
dades de l’Idescat a l’any 2010 només hi havia 18 persones amb un règim d’afiliació a la
Seguretat social vinculat a l’agricultura, ja siguin treballadors per compte propi o per compte
aliè. El fet de trobar aquestes 18 persones amb afiliació al règim agrari no vol dir que
treballin a la mateixa ciutat de Badalona o que la seva activitat estigui vinculada directament
amb l’agricultura, es poden dedicar a la jardineria per exemple.
No es d’estranyar aquesta situació de manca d’agricultors a Badalona, quant el nombre
d’hectàrees conreades és de 7 ha, segons l’enquesta agrària de l’any 1999.
L’altre problema és la possible manca de relleu generacional entre els pocs agricultors que
hi ha Badalona. Aquest problema del relleu generacional no és exclusiu de Badalona si no
de tota la agricultura de catalana (Sempere i Tulla, 2008).
4.5.6.2

El preu de la terra

Un dels principals problemes que afronten els agricultors de les zones periurbanes és
l’elevat preu de la terra. La proximitat de la ciutat i la possibilitat de que el sòl a priori no
urbanitzable esdevingui urbanitzable fa pujar considerablement el seu preu o lloguer. La
viabilitat de projectes agrícoles o la seva expansió es pot veure frenat per aquest fet.
Existeix una relació entre els preus de la terra i la seva distància als nuclis urbans.
Cavailhès i Wavresky estimen que el preu de la terra a Dijon (França) és redueix un 8,3 %
per cada km respecte al límit urbà de la ciutat. No s’han trobat dades sobre aquesta
problemàtica a la ciutat de Badalona, però si que el preu de la renda és un dels factors que
Ignasi Aldomà (2009) descriu com a una de les dificultats pel manteniment de l’activitat
agrícola periurbana a l’Horta de la ciutat de Lleida.
4.5.6.3

Actes vandàlics

La principal problemàtica de dur a terme una activitat agrícola a la ciutat de Badalona, en
general, i a la zona d’estudi, en concret, pot ser el vandalisme per part d’alguns ciutadans,
com a exemple Mas Oliver, situat a la vall veïna de Canyet, va finalitzar la seva producció
agrícola als anys 80 del segle XX a causa entre d’altres coses del vandalisme que sofrien
els camps de conreu (Francisco Cortadellas Ribó, comunicació personal).
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La pèrdua de les activitats agrícoles des dels anys 70 del segle XX, el gran ús social de la
zona com a parc urbà, la creença errònia, però molt extensa al món urbà, de que el bosc o
la muntanya és de tots, i la manca d’educació i urbanitat per part d’alguns ciutadans fa que
sovint no hi hagi respecte per les activitats agrícoles o forestals que si duen a terme.
Els principals problemes actuals de vandalisme a la zona de Canyet de Badalona són el
robatori de material, llenya i la deposició de brossa, l’electrodomèstic, xassís de
motocicletes, etc (Francisco Cortadellas Ribó, comunicació personal) que contrasta amb el
vandalisme de la zona de Tiana/Alella que es limita a l’ocupació de casetes agrícoles i en
canvi es respecta en la majoria de casos el conreu i la producció agrícola (Carles Puig
Soldevila i Javier Nisa Canet, comunicació personal).

Foto 17.

Vinyes de Can Coll a peu de la BV-5011 sentit Badalona. Foto: Google Street View.

A la foto anterior, es pot veure les vinyes de Can Coll, situades a la Vall de Canyet on les
vinyes estan envoltades per una tanca metàl·lica a fi d’evitar o prevenir tan el vandalisme i/o
l’atac per part de porcs senglars.

4.6

Proposta d’ordenació de la zona

4.6.1 Hipòtesi 0
En aquesta hipòtesi és contempla la urbanització d’una part de la Vall de Betlem. No és
objecte d’aquest treball dur a terme una acurada proposta d’urbanització de la vall, amb una
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bona optimització de les superfícies d’espais verds, de vials i zones d’estacionament,
d’equipaments cívics i d’habitatge privat.
Amb aquesta proposta es pretén tenir en consideració un dels possibles escenaris i que ens
serveix pel càlcul del cost d’oportunitat que té la recuperació de l’agricultura a la zona o el
manteniment de la zona com a parc.
Per dur a terme aquesta proposta d’urbanització s’han preservat alguns dels valors definits
anteriorment. Aquests valors preservats són:
•

Els espais PEIN i Xarxa Natura 2000.

•

La vegetació associada a la riera de Sant Jeroni de la Murtra, especialment els
alocars i els exemplars d’alzina i roure.

•

Els monestir de Sant Jeroni de la Murtra i els camps de conreu que l’envolten, els
dos aqüeductes que hi ha i la Masia de Ca l’Alemany.

•

Una representació dels prats d’albellatge com a comunitat on hi habiten dues
especies vulnerables d’artròpodes.

•

El cim del turó de Montigalà pel seu valor com a mirador de bona part del Pla de
Barcelona i simbòlic de la ciutat.

•

No edificar les zones amb un pendent > 20%, aquesta és un prescripció legal
d’obligat compliment.
4.6.1.1

Límit de la zona urbanitzable

La Vall de Betlem es troba situada en una zona no urbanitzable classificada com a:
•

Espai obert de protecció especial pel seu interès natural o agrari, segons el Pla
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), encara que una part de la zona d’estudi
el mateix pla la classifica com a zona d’equipaments en sòl no urbanitzable.

•

Segons el PGM la zona esta classificada com a Parcs Urbans (6), Equipaments
Comunitaris (7), Parcs Forestals (28) i Lliure Permanent (26).

Per determinar el límit d’urbanització s’ha comparat la zona d’estudi amb les altres zones
urbanitzades sobre la B-20 al municipi de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.
Com a patró general aquestes zones urbanitzades ocupen mitja vessant de les zones que
miren a mar.
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Aquest límit se situaria en el terç sud de la zona d’estudi, agafant la zona de la Creu de
Montigalà i Ca l’Alemany (veure plànol 12.1).
4.6.1.2

Espais oberts

S’han definit com a espai obert les zones excloses d’urbanització, els espais PEIN i Xarxa
Natura 2000, els entorns de Sant Jeroni de la Murtra, una mostra dels prats d’albellatge, les
zones forestals arbrades i la vegetació associada a la riera de Sant Jeroni de la Murtra i als
seus afluents.
2
El total d’espais oberts tenen una superfície de 1.276.796 m (127,6796 ha), el que
representa el 77 % de la zona d’estudi (veure plànol 12.2).

4.6.1.3

Zona a urbanitzar

2
La superfície del polígon a urbanitzar és de 385.702 m (38,5702 ha), el que representa el
23 % de la zona d’estudi.

De la superfície del polígon a urbanitzar cal treure per a la urbanització:
a) Les zones amb una pendent superior al 20 %, la superfície de les quals és de
103.368,81 m2.
b) Zones amb vegetació associada a la riera de Sant Jeroni. La superfície de la
vegetació de ribera és de 22.340 m2.
Si apliquem el paràmetres d’urbanització per a un sòl classificat com a sòl de
desenvolupament urbà opcional intensitat 3 (clau 21) s’ha obtingut els següents resultats pel
sòl públic (veure plànol 12.2):
Concepte

Resultat

Límits

Vials i estacionaments públics

48.598,46 m2 (12,60 %)

12,60 %

Espais verds

125.709,19 m (32,60 %)

30,00 %

Dotacions o equipaments públics

59.398,12 m2 (15,40 %)

15,40 %

Total sòl públic

2
233.705,77 m (60,6 %)

-

taula 25.

2

Relació d’usos i superfícies del sòl públic de la zona a urbanitzar, Hipòtesi 0. Font:
Elaboració pròpia.
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Aplicant els paràmetres per al sòl privat o destinat a habitatge obtenim els següents
resultants:
Concepte
Sostre edificable

Resultat

Límits

96.425,52 m2

-

2

Sòl privat

151.996,31 m (39,40 %)

-

Total sòl privat o destinat a habitatge

2
151.996,31 m (39,40 %)

-

taula 26.

Relació d’usos i superfícies del sòl privat o destinat a habitatge de la zona a urbanitzar
Hipòtesi 0. Font: Elaboració pròpia.

Els 151.996,31 m2 de sòl privat destinat a habitatge representen el 11,9% del total de l’àrea
d’estudi.
4.6.2 Hipòtesi I
Alhora de proposar quines zones serien aptes per l’agricultura, s’han considerat les zones
que tenen un pendent inferior al 20 %, que es troben fora d’espais inclosos dins els Pla
d’espais d’interès natural (PEIN) i fora de la zona de servitud de la riera de Sant Jeroni i dels
seus afluents.
4.6.2.1

PEIN – Xarxa Natura 2000

Dins l’àmbit d’estudi de la Vall de Betlem tenim una part que es troba dins els espais PEIN i
dins la Xarxa Natura 2000 (veure plànol 4).
La part de les carenes de la zona d’estudi es troben dins l’espai PEIN Conreria – Sant
Mateu – Céllecs i dins l’espai Xarxa Natura 2000 Serres del Litoral Septentrional.
La superfície de la Vall de Betlem inclosa dins l’espai PEIN és de 29,9646 ha el que
representa el 18 % de la superfície de la vall.
El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del paisatge de la Conreria – Sant Mateu Céllecs admet l’ús agrícola en les zones on actualment s’està duent a terme el conreu de la
terra. Aquest no és el cas de la Vall de Betlem on a la zona de la Serra de les Ermites fa
temps que no es dur a terme l’agricultura.
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4.6.2.2

Zones amb pendents > 20 %

Per evitar els fenòmens d’erosió a la Vall de Betlem no es dura a terme la transformació
agrícola de les parcel·les amb pendents superior al 20 % (Veure plànol 6).
La rompuda del sòl amb pendents superiors al 20 % ocasionaria un increment dels
fenòmens erosius pel fet de deixar el sòl sense coberta vegetal a més ens obligaria a fer
terrasses que podrien modificar substancialment la morfologia actual del terreny.
Per determinar les pendents del terreny s’ha fet servir la cartografia disponible del Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) i s’ha elaborat un plànol de pendents.
4.6.2.3

Zona de servitud

Es respectarà la franja de 5 m a costat de les lleres siguin de domini públic o privat a fi de no
interferir en la capacitat portant de la línea de drenatge. En aquesta franja, a les nostres
contrades, és on generalment es troba la vegetació de ribera (Veure plànol 5).
La distància de 5 m de la zona de servitud és la que defineix el Real Decreto Legislativo
1/2001.
4.6.2.4

Zona resultant

Aquesta hipòtesi I és marcadament agrícola on quasi un 37 % de la superfície es destinaria
a fins agrícoles, mentre que a la resta de superfície la formaria les zones amb pendent
superior al 20 %, el edificis, la zona de servitud, els camins principals de la zona (veure
plànol 13).
La relació d’usos i superfícies atenent a les restriccions que s’han fet referència anteriorment
es detallen a la taula següent:
Ús

Superfície (ha)

%

Agrícola

61,9933

37

Altres usos no agrícoles (edificis, espais forestals i camins
principals)

104,2564

63

Total

166,2498

100

taula 27.

Relació d’usos i superfícies Hipòtesi I. Font: Elaboració pròpia.
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Ús agrícola
La hipòtesi I preveu una transformació agrícola de 61,9933 ha, aquesta inclou alguns
camins d’interior de finca que s’hauran d’obrir.
El conreu aconsellat, com ja s’ha descrit anteriorment, són les vinyes. Aquestes es plantaran
en espatllera i paral·leles a les corbes de nivell del terreny per minimitzar els fenòmens
erosius.
Les varietats de raïm escollides seran majoritàriament les varietats tradicionals de la DO
Alella i el destí del raïm serà la vinificació.
Es proposa que el conreu del raïm es dugui a terme aplicant les recomanacions de la
producció integrada o l’agricultura ecològica a fi d’ésser respectuosos amb els valors
naturals de la zona.
El fet de recuperar l’agricultura representarà incrementar la superfície agrícola de Badalona
de les 8 ha actuals fins a les 69,9933 ha, el que representa un increment del 774,9 % de la
superfície agrícola. Aquest increment tan espectacular de la superfície agrícola és una
proba més de la marginalitat en que es troba l’activitat agrícola actualment a Badalona.
El Barcelonès és una comarca on el 80,4 % (DARP, 2008) de la superfície esta ocupada per
sòl urbanitzat e infraestructures, aquesta recuperació agrícola suposaria un increment de
88,56 %, ja que la superfície agrícola del Barcelonès passaria de les 70 ha de l’any 2008
(DARP) a les 131,9933 ha.
Si Badalona estigues inclosa dins la DO Alella, el increment de la superfície de vinya inscrita
seria del 11,07 %, fins arribar a les 621,9933 ha. La DO Alella amb 560 ha (INCAVI) és la
denominació d’origen més petita de Catalunya.
Altres usos no agrícoles
La resta de la superfície que representa 104,2564 ha (un 63 % de la superfície objecte
d’estudi) esta destinada principalment a usos forestals, ja siguin pinedes, brolles, prat secs i
vegetació associada a la riera de Sant Jeroni, i pels edificis del monestir de Sant Jeroni de la
Murtra, la masia de Ca l’Alemany, el camí de Sant Jeroni de la Murtra, la xarxa de camins
proposada i els usos lúdics que .
Es en aquesta zona no agrícola es podran seguir duent a terme les activitats de lleure, oci
que actualment s’hi realitzen. Llevat dels camins que seguiran oberts al públic, respectant
això si les normes del Parc de la Serralada de Marina en quant a condicions d’ús.
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La xarxa de camins ha de permetre comptabilitzar l’ús lúdic de la zona amb les feines
normals que es duen a terme a una explotació vinícola. Caldrà que hi hagi camins tallats al
trànsit de vehicles aliens a la producció agrícola i a serveis de la zona (Ajuntament, Parc de
la Serralada de Marina, bombers, policia, emergències, etc).
Un dels principals perills de la zona són els incendis forestals, malauradament bastant
freqüents a la nostra zona.
La zona d’estudi es va veure afectada per un incendi forestal l’any 2003 que va afectar a
35,3 ha. Hi ha hagut incendis forestals de més o menys importància dins el terme municipal
de Badalona als anys 1989, 1994, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2006.
Es per això que és proposa una gestió forestal de la zona d’estudi, que ha d’anar
encaminada a la prevenció dels incendis forestals i puntualment a les zones amb pinedes de
pi pinyer, a la producció de fusta.
Així doncs la gestió de la zones forestals ha d’anar orientada a:
•

Dur a terme actuacions per a la prevenció d’incendis forestals, tales i estassades de
matoll prop del camins i zones més freqüentades. L’eliminació dels matolls
convertirà el bosc en una zona esclarissada més apte pels usuaris.

•

Aclariment de les masses de pi pinyer per destinar-les a la producció forestal, ja que
l’alta freqüentació de la zona pot fer impossible l’aprofitament de la pinya per a
pinyons.

•

Manteniment de la vegetació associada a la riera de Sant Jeroni.

•

Creació a les zones amb menys freqüentació de retalls de vegetació sense dur a
terme cap tipus d’intervenció forestal destinades al manteniment de la biodiversitat.

4.6.3 Hipòtesi II
La vall de Betlem actua com a parc urbà, tot trobar-se fora del nucli urbà pròpiament dit, pel
fet de trobar-se entre dues ciutats densament poblades.
És en aquesta hipòtesis II on s’intentarà compatibilitzar la recuperació agrícola amb els
altres valors de la zona:
•

Valors culturals: la presència del monestir, amb el seu valor religiós i cultural i
l’existència d’elements de caire simbòlic local com ara el Serrat de les ermites i la
creu de Montigalà (Veure plànol 10).
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•

Valors naturals: la presència de dues espècies vulnerables d’artròpodes pròpies
dels prats d’albellatge, la superfície amb vegetació arbòria (pinedes de pi pinyer i
retalls d’alzinar amb roure), vegetació associada a la riera de Sant Jeroni (alzinar
amb roure, omedes i alocars) i la presència del cucut reial (veure plànol 7).

•

Us social i de lleure: La zona té un ús social molt important com a parc urbà, ja que
es troba entre mig de dues ciutats densament poblades (Santa Coloma de
Gramenet i Badalona).

En aquesta hipòtesi II s’intenta comptabilitzar la reintroducció de l’agricultura amb els valors
naturals i socials presents a la zona.
4.6.3.1

Valors culturals

El principal valor cultural de la zona és la presència del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
així com altres elements, com ara les runes i les restes arqueològiques de Ca l’Alemany, els
dos aqüeductes, les ermites del Serrat de les Ermites (Sant Climent i Sant Onofre) i la creu
de Montigalà.
La proposta ha de permetre la compatibilitat de l’activitat agrícola amb les visites als
elements que fan definitòria la vall.
S’ha de permetre i facilitar els accessos a la zona i garantir l’existència de zones
d’aparcament pels visitants.
4.6.3.2

Valors naturals

A la zona hi discorren diferents valors naturals, que han estat descrits anteriorment, que cal
preservar.
Per preservar els valors naturals caldrà respectar o minimitzar l’afecció als següents
ambients:
•

Vegetació associada a la riera

•

Vegetació forestal arbrada

•

Prats d’albellatge

2
La vegetació associada a la riera de Sant Jeroni té una superfície de 68.621,41 m . Aquesta
superfície s’ha determinat mitjançant l’ortofotomapa i en ella s’han inclòs: alzinars amb
roure, alocars, pinedes, petits retalls d’omedes i altra vegetació.
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A la zona d’estudi hi ha petits retalls de boscos, formats principalment per pinedes de pi
pinyer amb un sota bosc de prats secs i per petits retalls d’alzinars. La superfície forestal
2
arbrada i prats secs arbrats és de 382.802,81 m .
Tot i no formar part de la vegetació forestal, cal tenir cura dels peus de garrofers (Ceratonia
siliqua), que es troben prop de les runes de ca l’Alemany. La conservació d’aquest garrofers
permetria connectar l’activitat agrícola del passat amb la de la nova proposta.
La superfície dels prats d’albellatge a la Vall de Betlem s’ha extrapolat del treball de
2
Guardiola et al (2010). Aquesta superfície és de 235.573 m .
A la figura següent es mostren els prats d’albellatge identificats per Guardiola et.al (2010).

Figura 12.Situació dels prats d’albellatge (color verd – groc) a la zona d’estudi (color vermell). Font:
Guardiola, et al (2010).

Els prats d’albellatge ocupen bona part de les antigues feixes de conreu, ja que és la
successió vegetal que segueix a l’abandó de l’agricultura.
Respectar els valors exposats anteriorment també suposaran un respecte per la fauna, ja
que es mantindran els seus hàbitats, així com la connectivitat entre ells.
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4.6.3.3

Valors socials o de lleure

Com ja s’ha vist anteriorment tota la vall té un gran ús social com a lloc d’esbarjo i lleure per
les ciutats de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Les principals activitats que es duen a
terme són:
-

Caminar, més aviat passejar

-

Córrer

-

Anar amb bicicleta de muntanya

-

Anar a cavall

-

Excursionisme

La majoria d’elles es duen a terme per camins de més de 3 m d’ample degudament
senyalitzats on es restringit l’ús de vehicles de motor, llevat les activitats de bicicleta de
muntanya que algunes vegades discorren per corriols de menys d’un metre d’amplada i amb
pendents elevades.
Tot i que la normativa del parc no ho permet es força habitual trobar-se amb ciclistes
utilitzant petits corriols oberts recentment creant importants problemes d’erosió del sòl.
4.6.3.4

Zona resultant

L’agricultura ocuparà un quasi 29% de la superfície, mentre que la resta de la superfície un
71 %, estarà ocupada pels edificis, camins, pàrquing, zones forestals... (Veure plànol 14).
La relació d’usos i superfícies atenent a les restriccions que s’han fet referència anteriorment
es detallen a la taula següent:
Ús

Superfície (ha)

%

Agrícola

48,0420

28,8

Altres usos no agrícoles (edificis, espais forestals i camins
principals)

118,2077

71,1

Total

166,2498

100

taula 28.

Relació d’usos i superfícies Hipòtesi I. Font: Elaboració pròpia.
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Ús agrícola
La hipòtesi II preveu una transformació agrícola de 48,0420 ha, en aquesta superfície també
s’inclouen, com a la hipòtesi anterior, els camins d’interior de finca.
Pel que fa al tipus, a les varietats i al maneig del conreu es proposen les mateixes que per la
hipòtesi I.
Les principals raons per a la reducció de la superfície agrícola respecte la hipòtesis I són:
•

S’ha preservat tota la vegetació associada a la riera de Sant Jeroni de la Murtra i els
seus afluents.

•

No s’han afectat les zones amb vegetació arbrada, ja siguin pinedes de pi pinyer,
prats arbrats, etc, ja que la majoria de d’aquestes formacions vegetals és troben en
zones amb pendents superiors al 20 % o dins l’espai Xarxa Natura 2000 / PEIN.
Tampoc s’han afectat els petits retalls d’alzinar litoral amb roure, que encara es
conserven a la zona.

•

2
S’han preservat 113.885 m de prats d’albellatge que representen el 48,34 % de la
superfície de prats d’albellatge de la zona d’estudi. Tot i no arribar al 50 % de la
2
superfície identificada per Guardiola et. al. (2010), es creu que aquests 113.885 m
preservats mantindran les poblacions estables de Brachycrotaphus tryxalicerus i
Vibertiola cinerea.

•

S’han eliminat les parcel·les petites o aquelles parcel·les que han quedat aïllades
fruit de les limitacions dels valors naturals.

Com succeeix amb la hipòtesis I, la recuperació de les 48,0420 ha d’aquesta hipòtesis
representa un increment del 600% de la superfície agrària de Badalona, un 68,63% de la
superfície agrícola del Barcelonès i 8,57% de la superfície vitícola de la denominació
d’origen Alella.
Altres usos no agrícoles
La resta de la superfície que representa 118,2077 ha (un 71,1 % de la superfície objecte
d’estudi) esta destinada principalment a usos forestals, als edificis de la zona, la xarxa de
camins i la zona de pàrquings.
Es a la resta de la superfície on es podran seguir duent a terme les activitats de lleure que
actualment es duen a terme.
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La única activitat que veurà reduïda considerablement la seva zona d’acció és la bicicleta de
muntanya, ja que quedarà prohibida la circulació de les bicicletes fora dels camins de més
de 3 m (tal i com manen les actuals normes del parc).
Com a la hipòtesis anterior hi haurà camins d’us restringit als vehicles que estiguin vinculats
a l’explotació agrícola així com a serveis (Ajuntament, serveis del Parc, Bombers,
Emergències, etc).
Tota la resta de la superfície forestal no transformada a l’agricultura haurà d’ésser
gestionada igual que per la hipòtesis I.

4.7

Viabilitat econòmica de la proposta

S’ha dut a terme un anàlisis cost – benefici de les dues hipòtesis plantejades (I i II) i també
de la hipòtesi 0.
Amb la hipòtesi 0 es calcula quin podria ésser el cost d’oportunitat respecte a la millor opció
no realitzada des del punt de vista privat.
Per les hipòtesis I i II s’ha considerat el cost – benefici del conreu de la vinya en producció
integrada, no s’han considerat l’obertura dels nous camins proposats ni del manteniment
dels camins existents i dels nous.
4.7.1 Hipòtesis 0
4.7.1.1

Determinació del preu de referència d’una parcel·la a la zona
d’estudi

Identificació de les vivendes.
De la consulta de les pàgines web www.idealista.com i www.fotocasa.es s’han trobat les
següents vivendes, totes elles situades a les immediacions de la zona d’estudi en el barri
conegut com Canyet (veure figura 13):

Núm.

Sup. construïda
(m 2)

Sup. Parcel·la
(m 2)

Preu vivenda
(€/m2)

Preu
construcció
(€/m2)

Font

1

303

183,92

1.997

1.175,37

idealista

2

303

183,92

2.679

1.175,37

fotocasa

Fco. Javier Recasens Gracia
91

Proposta de recuperació de l’agricultura a la Vall de Betlem dins el Terme Municipal de Badalona

Núm.

Sup. construïda
2
(m )

Sup. Parcel·la
(m 2)

Preu vivenda
(€/m2)

Preu
construcció
2
(€/m )

Font

3

288

217,04

2.478

1.175,37

idealista

4

369

213,04

2.000

1.175,37

idealista

Mitjana

2.288,50
taula 29.

Vivendes pròximes a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia.

Figura 13.Situació de les vivendes (color vermell), en color blau el límit de la zona d’estudi.
2

Aquest preu de 2.288,50 €/m construït és força més baix que el preu facilitat per la Cambra
2
de la Propietat Urbana de Badalona que és mou dins una forquilla de 2.900 – 3.200 €/m per
a la zona del barri de Canyet de Badalona (Cambra de la Propietat Urbana de Badalona,
comunicació personal).
Per a la determinació dels preu de la parcel·la s’ha fet servir els valors obtinguts per internet,
malgrat ésser preus de venda i no poder conèixer quin és realment el preu final.
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2

Preu (€/m ) de referència d’una parcel·la a la zona
Per determinar el preu de referència s’ha aplicat la formula detalla anteriorment i s’obté el
següent resultat:

Núm.

Sup. construïda
2
(m )

Sup. Parcel·la
(m 2)

Preu vivenda
(€/m2)

Preu
construcció
2
(€/m )

Preu
parcel·la
2
(€/m )

1

303

183,92

1.997

1.175,37

1.353,63

2

303

183,92

2.679

1.175,37

2.477,21

3

288

217,04

2.478

1.175,37

1.728,50

4

369

213,04

2.000

1.175,37

1.428,29

Mitjana

2.288,50

taula 30.

1.746,91

Preu de referència d’una parcel·la prop de la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia.

Aquest preu m2 de referència ja inclouria les despeses d’urbanització, les cessions a
l’Ajuntament, la connexió als serveis (aigua, llum, gas, clavegueram, sistemes comunicació,
...), etc ... .
2
2
Aquest preu de 1.746,91 €/m és similar al preu de 1.698,85 €/m de preu de sòl urbanitzat
que es contempla a l’estudi de viabilitat econòmica de l’àrea residencial estratègica
(Ruisánchez Aquitectes SLP, 2009) de l’Estrella a Badalona.

4.7.1.2

Valor de d’hipòtesis 0

Les superfícies resultants de la hipòtesis 0 es detallen a la taula següent:
Concepte

Resultat
2

Total sòl públic

233.705,77 m (60,6 %)

Total sòl privat o destinat a habitatge

151.996,31 m2 (39,40 %)

taula 31.

Relació d’usos i superfícies, Hipòtesi 0. Font: Elaboració pròpia.
2

Amb una superfície de 151.996,31 m de sòl privat destinat a habitatges i amb un preu de
2
referència de parcel·la de 1.746,91 €/m , tenim un valor de la hipòtesis 0 de 265.523.472,54
€.
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Aquest valor de la hipòtesis 0 serà el cost d’oportunitat que es farà servir per les altres dues
hipòtesis.
El cost d’oportunitat de la Vall de Betlem és el que existeix actualment tan si la vall es
destina com fins ara a un ús social i de lleure, sense cap aprofitament forestal, com si es
duen a terme el nou us proposat en aquest document, la recuperació de l’agricultura.
4.7.2 Hipòtesis I
Els resultats és presentaran considerant i sense considerar el cost d’oportunitat i amb el
preu mig del raïm percebut pels agricultors durant els últims 5 anys.
4.7.2.1

Considerant el cost d’oportunitat

Fluxos de caixa
A la taula següent es mostra el flux de caixa que s’obté per dur a terme el conreu de la vinya
a la Vall de Canyet, considerant el preu del raïm a 0,3234 €/ kg que és la mitjana dels preus
del raïm percebuts per l’agricultor entre els anys 2005 – 2010.
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Any

Cobros

0
1

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00
0

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

703.932,58

11.459,71

0,00

Benefici

Benefici Acumulat

-673.932,58

-673.932,58

0,00

162.520,23

17.870,05

0,00

265.523.472,54

-265.692.403,11

-266.366.335,69
-532.086.589,77

2

0

11.459,71

0,00

0,00

179.449,59

28.791,65

0,00

265.523.472,54

-265.720.254,07

3

47.612,97

11.459,71

4.770,00

9.000,00

194.320,29

29.089,43

0,00

265.523.472,54

-265.692.039,58

-797.778.629,34

4

95.225,94

11.459,71

0,00

0,00

198.341,23

29.164,78

0,00

265.523.472,54

-265.644.292,90

-1.063.422.922,24

5

152.361,50

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.594.588,91

-1.329.017.511,15

6

190.451,88

11.459,71

3.096,25

8.995,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.558.167,28

-1.594.575.678,43

7

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-1.860.132.176,97

8

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.552.268,53

-2.125.684.445,50

9

190.451,88

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.589.508,13

-2.391.273.953,63

10

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.552.268,53

-2.656.826.222,17

11

190.451,88

11.459,71

9.253,24

28.290,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.571.305,30

-2.922.397.527,46

12

190.451,88

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.553.846,38

-3.187.951.373,85

13

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-3.453.507.872,38

14

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.552.268,53

-3.719.060.140,91

15

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-3.984.616.639,45

16

190.451,88

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.589,43

-4.250.173.228,88

17

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-4.515.729.727,41

18

190.451,88

11.459,71

18.551,55

53.139,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.586.855,98

-4.781.316.583,39

19

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-5.046.873.081,93

20

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.552.268,53

-5.312.425.350,46

21

190.451,88

11.459,71

7.318,60

16.990,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.561.939,93

-5.577.987.290,39

22

190.451,88

11.459,71

1.934,64

11.300,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.561.633,90

-5.843.548.924,29

23

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-6.109.105.422,82

24

190.451,88

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.553.846,38

-6.374.659.269,21

25

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.498,53

-6.640.215.767,74

26

190.451,88

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.556.589,43

-6.905.772.357,17

27

190.451,88

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.589.508,13

-7.171.361.865,31

28

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.552.268,53

-7.436.914.133,84

29

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

265.523.472,54

-265.552.268,53

-7.702.466.402,37

30

190.451,88

11.459,71

233.110,71

0,00

201.479,47

29.228,11

67.423,86

265.523.472,54

-265.386.581,68

-7.967.852.984,06

taula 32.

Fluxos de caixa considerant el cost d’oportunitats Hipòtesi I (0,3234 €/kg). Font: Elaboració pròpia.
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El preu al qual es tindria que vendre el raïm per tenir uns beneficis que superin el cost
d’oportunitat seria de 812 €/kg. Es difícil pensar que es pugui produir un vi que es cotitzi a
un preu suficientment elevat que permeti atribuir al raïm un preu de 812,00 €/ kg, tot i que al
mercat existeixen botelles amb preus de venda al públic que superen els 1.000 €/ ampolla
de 0,75 l. Les bodegues que els seus vins superen aquests preus es troben a la regió de
Bordeus i la Borgonya a l’estat francès.
A la taula següent es mostra el fluxos de caixa considerant un preu del raïm de 812,00 €/kg.
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Any

Cobros

0
1

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00
0

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

703.932,58

11.459,71

0,00

0,00

162.520,23

28.450,02

Benefici

Benefici Acumulat

-673.932,58

-673.932,58

0,00

265.523.472,54

-265.702.983,08

-266.376.915,66

2

0

11.459,71

0,00

0,00

179.449,59

28.791,65

0,00

265.523.472,54

-265.720.254,07

-532.097.169,73

3

119.547.715,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

194.320,29

29.089,43

39.379.406,55

265.523.472,54

-185.571.344,10

-717.668.513,83

4

239.095.430,00

11.459,71

0,00

0,00

198.341,23

29.164,78

78.830.196,62

265.523.472,54

-105.474.285,46

-823.142.799,29

5

382.552.688,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

126.168.639,34

265.523.472,54

-9.362.901,75

-832.505.701,04

6

478.190.860,00

11.459,71

3.096,25

8.995,00

201.479,47

29.228,11

157.728.685,42

265.523.472,54

54.713.555,42

-777.792.145,62

7

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

-723.077.472,13

8

478.190.860,00

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

157.730.632,00

265.523.472,54

54.717.507,59

-668.359.964,55

9

478.190.860,00

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

157.718.342,94

265.523.472,54

54.692.557,05

-613.667.407,49

10

478.190.860,00

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

157.730.632,00

265.523.472,54

54.717.507,59

-558.949.899,91

11

478.190.860,00

11.459,71

9.253,24

28.290,00

201.479,47

29.228,11

157.724.349,87

265.523.472,54

54.704.752,95

-504.245.146,95

12

478.190.860,00

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

157.730.111,31

265.523.472,54

54.716.450,43

-449.528.696,53

13

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

-394.814.023,04

14

478.190.860,00

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

157.730.632,00

265.523.472,54

54.717.507,59

-340.096.515,45

15

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

-285.381.841,97

16

478.190.860,00

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

157.729.206,11

265.523.472,54

54.714.612,58

-230.667.229,39

17

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

-175.952.555,90

18

478.190.860,00

11.459,71

18.551,55

53.139,00

201.479,47

29.228,11

157.719.218,15

265.523.472,54

54.694.333,99

-121.258.221,91

19

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

-66.543.548,42

20

478.190.860,00

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

157.730.632,00

265.523.472,54

54.717.507,59

-11.826.040,83

21

478.190.860,00

11.459,71

7.318,60

16.990,00

201.479,47

29.228,11

157.727.440,44

265.523.472,54

54.711.027,75

42.884.986,91

22

478.190.860,00

11.459,71

1.934,64

11.300,00

201.479,47

29.228,11

157.727.541,43

265.523.472,54

54.711.232,79

97.596.219,71

23

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

152.310.893,19

24

478.190.860,00

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

157.730.111,31

265.523.472,54

54.716.450,43

207.027.343,62

25

478.190.860,00

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

157.729.236,10

265.523.472,54

54.714.673,49

261.742.017,11
316.456.629,69

26

478.190.860,00

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

157.729.206,11

265.523.472,54

54.714.612,58

27

478.190.860,00

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

157.718.342,94

265.523.472,54

54.692.557,05

371.149.186,74

28

478.190.860,00

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

157.730.632,00

265.523.472,54

54.717.507,59

425.866.694,33

29

478.190.860,00

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

157.730.632,00

265.523.472,54

54.717.507,59

480.584.201,91

30

478.190.860,00

11.459,71

233.110,71

0,00

201.479,47

29.228,11

157.807.558,54

265.523.472,54

54.873.691,76

535.457.893,67

taula 33.

Fluxos de caixa considerant el cost d’oportunitats Hipòtesi I (812 €/kg). Font: Elaboració pròpia.
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Anàlisis de la viabilitat econòmica
S’ha calculat el VAN pels dos supòsits de preu del raïm de 0,3234 €/g i de 812 €/ kg.
Com es pot veure a la taula següent el VAN a 30 anys amb un interès del 3,36 % és de 4.972.117.989,75 €.
Interès

taula 34.

3,36%

VAN (5 anys)

-1.204.961.014,02 €

VAN (10 anys)

-2.225.405.729,89 €

VAN (15 anys)

-3.090.416.614,33 €

VAN (20 anys)

-3.823.688.087,90 €

VAN (25 anys)

-4.445.267.219,49 €

VAN (30 anys)

-4.972.117.989,75 €

VAN de d’hipòtesis I considerant un preu del raïm de 0,3234 €/kg. Font: Elaboració pròpia.

El fet de que el VAN sigui negatiu vol dir que al preu mig del raïm durant els últims 5 anys, el
rendiment no és el esperat, a més si s’ha inclòs el cost d’oportunitat.
Si considerem el preu del raïm a 812 €/kg obtenim un VAN a 30 anys de 1.330.094,61 € i un
TIR de 3,37 %
Interès
VAN (5 anys)

-774.870.995,97 €

VAN (10 anys)

-564.637.993,41 €

VAN (15 anys)

-386.418.186,46 €

VAN (20 anys)

-235.349.358,14 €

VAN (25 anys)

-107.284.073,59 €

VAN (30 anys)

1.330.094,61 €

TIR
taula 35.

3,36%

3,37%

VAN de d’hipòtesis I considerant un preu del raïm de 812 €/kg. Font: Elaboració pròpia.
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En aquest segons cas amb un VAN positiu i amb un taxa interna de 3,37 %,vol dir que el
projecte genera beneficis tot hi incloure el cost d’oportunitat.
4.7.2.2

Sense considerar el cost d’oportunitat

Si no considerem el cost d’oportunitat, el flux de caixa de la vinya, amb un preu de raïm de
0,3234 €/kg ens queda tal i com es detalla a la taula següent:
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Any

Cobros

0

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

703.932,58

Benefici

Benefici Acumulat

-673.932,58

-673.932,58

1

0

11.459,71

0,00

0,00

162.520,23

17.870,05

0,00

0,00

-168.930,57

-842.863,15

2

0

11.459,71

0,00

0,00

179.449,59

28.791,65

0,00

0,00

-196.781,53

-1.039.644,68

3

47.612,97

11.459,71

4.770,00

9.000,00

194.320,29

29.089,43

0,00

0,00

-168.567,03

-1.208.211,71

4

95.225,94

11.459,71

0,00

0,00

198.341,23

29.164,78

0,00

0,00

-120.820,35

-1.329.032,07

5

152.361,50

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-71.116,37

-1.400.148,43

6

190.451,88

11.459,71

3.096,25

8.995,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-34.694,74

-1.434.843,17

7

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

-1.467.869,16

8

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-28.795,99

-1.496.665,15

9

190.451,88

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-66.035,59

-1.562.700,74

10

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-28.795,99

-1.591.496,73

11

190.451,88

11.459,71

9.253,24

28.290,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-47.832,75

-1.639.329,49

12

190.451,88

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-30.373,84

-1.669.703,33

13

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

-1.702.729,32

14

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-28.795,99

-1.731.525,31

15

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

-1.764.551,30

16

190.451,88

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.116,89

-1.797.668,19

17

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

-1.830.694,18

18

190.451,88

11.459,71

18.551,55

53.139,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-63.383,44

-1.894.077,62
-1.927.103,61

19

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

20

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-28.795,99

-1.955.899,59

21

190.451,88

11.459,71

7.318,60

16.990,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-38.467,39

-1.994.366,98

22

190.451,88

11.459,71

1.934,64

11.300,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-38.161,35

-2.032.528,34

23

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

-2.065.554,33

24

190.451,88

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-30.373,84

-2.095.928,17

25

190.451,88

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.025,99

-2.128.954,16

26

190.451,88

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-33.116,89

-2.162.071,05

27

190.451,88

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-66.035,59

-2.228.106,64

28

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-28.795,99

-2.256.902,63

29

190.451,88

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

0,00

0,00

-28.795,99

-2.285.698,62

30

190.451,88

11.459,71

233.110,71

0,00

201.479,47

29.228,11

67.423,86

0,00

136.890,86

-2.148.807,76

taula 36.

Fluxos de caixa sense considerar el cost d’oportunitats Hipòtesi I (0,3234 €/kg). Font: Elaboració pròpia.
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Amb un preu de 0,3234 €/kg de raïm tampoc és generen beneficis, atenent als costos de
producció.
No és fins a un preu de 0,59 €/kg quant els beneficis de la vinya superen als costos de
producció. Aquest valor de 0,59 €/ kg no difereix molt dels 0,58 – 0,61 €/kg de l’estudi de
Fernández (2011) sobre els costos de producció a la Rioja, ni dels 0,55 €/kg de l’estudi
sobre el conreu de la vinya del JARC (2010). Cap d’aquests dos estudis té en compte el
preu dels drets de vinya.
Es fàcil pensar que si a més de la producció de raïm es dugués a terme la seva
transformació en vi, es podria assignar un preu del raïm més elevat dels 0,3234 €/ kg.
A la taula següent és detalla els fluxos de caixa per a un preu del raïm de 0,59 €/kg.
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Any

Cobros

0

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

703.932,58

Benefici

Benefici Acumulat

-673.932,58

-673.932,58

1

0

11.459,71

0,00

0,00

162.520,23

28.450,02

0,00

0,00

-179.510,54

-853.443,12

2

0

11.459,71

0,00

0,00

179.449,59

28.791,65

0,00

0,00

-196.781,53

-1.050.224,65

3

86.863,49

11.459,71

4.770,00

9.000,00

194.320,29

29.089,43

0,00

0,00

-129.316,52

-1.179.541,16

4

173.726,98

11.459,71

0,00

0,00

198.341,23

29.164,78

0,00

0,00

-42.319,32

-1.221.860,48

5

277.963,16

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

17.980,15

0,00

36.505,15

-1.185.355,33

6

347.453,95

11.459,71

3.096,25

8.995,00

201.479,47

29.228,11

40.361,42

0,00

81.945,91

-1.103.409,42

7

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

-1.020.345,45

8

347.453,95

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

42.308,01

0,00

85.898,08

-934.447,37

9

347.453,95

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

30.018,94

0,00

60.947,54

-873.499,83

10

347.453,95

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

42.308,01

0,00

85.898,08

-787.601,75
-714.458,31

11

347.453,95

11.459,71

9.253,24

28.290,00

201.479,47

29.228,11

36.025,88

0,00

73.143,44

12

347.453,95

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

41.787,32

0,00

84.840,92

-629.617,39

13

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

-546.553,41

14

347.453,95

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

42.308,01

0,00

85.898,08

-460.655,34

15

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

-377.591,36

16

347.453,95

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

40.882,11

0,00

83.003,07

-294.588,29

17

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

-211.524,31

18

347.453,95

11.459,71

18.551,55

53.139,00

201.479,47

29.228,11

30.894,15

0,00

62.724,48

-148.799,83

19

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

-65.735,85

20

347.453,95

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

42.308,01

0,00

85.898,08

20.162,22

21

347.453,95

11.459,71

7.318,60

16.990,00

201.479,47

29.228,11

39.116,45

0,00

79.418,24

99.580,46

22

347.453,95

11.459,71

1.934,64

11.300,00

201.479,47

29.228,11

39.217,44

0,00

79.623,28

179.203,74

23

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

262.267,72

24

347.453,95

11.459,71

777,15

2.355,00

201.479,47

29.228,11

41.787,32

0,00

84.840,92

347.108,63

25

347.453,95

11.459,71

4.770,00

9.000,00

201.479,47

29.228,11

40.912,11

0,00

83.063,98

430.172,61

26

347.453,95

11.459,71

2.319,10

6.640,00

201.479,47

29.228,11

40.882,11

0,00

83.003,07

513.175,68

27

347.453,95

11.459,71

22.544,40

59.784,00

201.479,47

29.228,11

30.018,94

0,00

60.947,54

574.123,23

28

347.453,95

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

42.308,01

0,00

85.898,08

660.021,30

29

347.453,95

11.459,71

0,00

0,00

201.479,47

29.228,11

42.308,01

0,00

85.898,08

745.919,38

30

347.453,95

11.459,71

233.110,71

0,00

201.479,47

29.228,11

119.234,54

0,00

242.082,25

988.001,63

taula 37.

Fluxos de caixa sense considerar el cost d’oportunitats Hipòtesi I (0,59 €/kg). Font: Elaboració pròpia.
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Anàlisis de la viabilitat econòmica
S’ha calculat el VAN pels dos supòsits de preu del raïm de 0,3234 €/g i de 0,59 €/ kg.
Com es pot veure a la taula següent el VAN a 30 anys amb un interès del 3,36 % és de 1.810.387,71 €.
Interès

taula 38.

3,36%

VAN (5 anys)

-1.350.603,97 €

VAN (10 anys)

-1.497.108,10 €

VAN (15 anys)

-1.610.531,50 €

VAN (20 anys)

-1.716.338,88 €

VAN (25 anys)

-1.797.641,77 €

VAN (30 anys)

-1.810.387,71 €

VAN de d’hipòtesis I considerant un preu del raïm de 0,3234 €/kg. Font: Elaboració pròpia.

El fet de que el VAN sigui negatiu vol dir que amb el preu mig del raïm durant els últims 5
anys i un interès de 3,36 % el rendiment no és el esperat, com ja s’ha dit anteriorment
aquesta dada concorda amb els estudis de costos elaborats a la Rioja i a Catalunya.
Si considerem el preu del raïm a 0,59 €/kg obtenim un VAN a 30 anys de 45.896,09 € i un
TIR de 3,61 %
Interès
VAN (5 anys)

-1.155.047,92 €

VAN (10 anys)

-848.998,16 €

VAN (15 anys)

-582.348,82 €

VAN (20 anys)

-362.784,41 €

VAN (25 anys)

-171.040,99 €

VAN (30 anys)

45.896,09 €

TIR
taula 39.

3,36%

3,61%

VAN de d’hipòtesis I considerant un preu del raïm de 0,59 €/kg. Font: Elaboració pròpia.
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És en aquest segon escenari amb un preu mínim del raïm de 0,59 €/kg quant el rendiment
de la inversió és positiu i té una taxa interna de rendiment superior al interès de les lletres
del Tresor a 18 mesos.
En el cas que les vinyes tinguessin que estar tancades amb tanques perimetrals a fi de
preveure actes vandàlics com ara el furt de la collita i de les instal·lacions, el preu del raïm
mínim per poder fer front als costos de producció, associats a la instal·lació de la tanca,
hauria d’ésser de com a mínim 0,93 €/ kg.
4.7.3 Hipòtesis II
Com a la hipòtesis I s’han considerat amb i sense cost d’oportunitat i s’ha determinat el preu
mínim del raïm.
4.7.3.1

Considerant el cost d’oportunitat

A la taula següent es mostra el flux de caixa de la hipòtesis II considerant el preu del raïm
de 0,3234 €/ kg.
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Any

Cobros

0
1

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

563.846,68

0

9.199,81

0,00

2

0

9.199,81

3

36.898,32

9.199,81

4

73.796,65

9.199,81

0,00

5

118.074,63

9.199,81

6

147.593,29

9.199,81

7

147.593,29

9.199,81

8

147.593,29

9
10

22.602,98

0,00

Benefici

Benefici Acumulat

-533.846,68

-533.846,68

265.523.472,54

-265.671.215,84

-266.205.062,52
-531.890.194,99

0,00

134.340,13

0,00

0,00

147.981,48

22.878,26

0,00

265.523.472,54

-265.685.132,47

4.230,00

9.000,00

160.486,17

23.128,86

0,00

265.523.472,54

-265.665.759,43

-797.555.954,43

0,00

163.455,83

23.184,41

0,00

265.523.472,54

-265.627.116,32

-1.063.183.070,75

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.585.319,44

-1.328.768.390,19

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.565.376,98

-1.594.333.767,17

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.557.472,83

-1.859.891.240,01

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-2.125.447.040,79

147.593,29

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.560.570,78

-2.391.007.611,57

147.593,29

9.199,81

14.727,36

50.784,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.591.857,42

-2.656.599.468,99

11

147.593,29

9.199,81

2.164,14

12.650,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.566.286,64

-2.922.165.755,63

12

147.593,29

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.565.376,98

-3.187.731.132,62

13

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-3.453.286.933,40

14

147.593,29

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.557.472,83

-3.718.844.406,23

15

147.593,29

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.560.570,78

-3.984.404.977,01

16

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-4.249.960.777,79

17

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-4.515.516.578,57

18

147.593,29

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.565.376,98

-4.781.081.955,56

19

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-5.046.637.756,34

20

147.593,29

9.199,81

15.410,31

53.139,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.593.529,47

-5.312.231.285,81

21

147.593,29

9.199,81

4.459,50

10.350,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.561.691,28

-5.577.792.977,09
-5.843.358.143,23

22

147.593,29

9.199,81

1.934,64

11.300,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.565.166,14

23

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-6.108.913.944,02

24

147.593,29

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.565.376,98

-6.374.479.321,00

25

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-6.640.035.121,78

26

147.593,29

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.557.472,83

-6.905.592.594,61

27

147.593,29

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.560.570,78

-7.171.153.165,39

28

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-7.436.708.966,17

29

147.593,29

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

265.523.472,54

-265.555.800,78

-7.702.264.766,96

30

147.593,29

9.199,81

182.490,67

0,00

165.887,86

23.233,49

49.553,60

265.523.472,54

-265.422.863,72

-7.967.687.630,67

taula 40.

Fluxos de caixa considerant el cost d’oportunitats Hipòtesi II (0,3234€/kg). Font: Elaboració pròpia.
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El preu al qual es tindria que vendre el raïm, en aquesta hipòtesis II, per tenir uns beneficis
que superin el cost d’oportunitat seria de 1.047,5 €/kg.
A la taula següent es mostra el flux de caixa per un preu del raïm de 1.047,5 €/ kg.
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Any

Cobros

0
1

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00
0

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

Benefici

563.846,68

9.199,81

0,00

0,00

134.340,13

22.602,98

0,00

Benefici Acumulat

-533.846,68

-533.846,68

265.523.472,54

-265.671.215,84

-266.205.062,52
-531.890.194,99

2

0

9.199,81

0,00

0,00

147.981,48

22.878,26

0,00

265.523.472,54

-265.685.132,47

3

119.514.512,50

9.199,81

4.230,00

9.000,00

160.486,17

23.128,86

39.380.658,00

265.523.472,54

-185.568.803,26

-717.458.998,26

4

239.029.025,00

9.199,81

0,00

0,00

163.455,83

23.184,41

78.821.022,91

265.523.472,54

-105.492.910,88

-822.951.909,13

5

382.446.440,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

126.147.951,10

265.523.472,54

-9.404.905,17

-832.356.814,30

6

478.058.050,00

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

157.696.622,25

265.523.472,54

54.648.457,48

-777.708.356,83

7

478.058.050,00

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

157.699.230,62

265.523.472,54

54.653.753,26

-723.054.603,57

8

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

-668.399.730,04

9

478.058.050,00

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

157.698.208,30

265.523.472,54

54.651.677,63

-613.748.052,41

10

478.058.050,00

9.199,81

14.727,36

50.784,00

165.887,86

23.233,49

157.687.883,70

265.523.472,54

54.630.715,58

-559.117.336,82

11

478.058.050,00

9.199,81

2.164,14

12.650,00

165.887,86

23.233,49

157.696.322,06

265.523.472,54

54.647.848,00

-504.469.488,82

12

478.058.050,00

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

157.696.622,25

265.523.472,54

54.648.457,48

-449.821.031,34

13

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

-395.166.157,81

14

478.058.050,00

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

157.699.230,62

265.523.472,54

54.653.753,26

-340.512.404,55

15

478.058.050,00

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

157.698.208,30

265.523.472,54

54.651.677,63

-285.860.726,92

16

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

-231.205.853,39

17

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

-176.550.979,86

18

478.058.050,00

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

157.696.622,25

265.523.472,54

54.648.457,48

-121.902.522,38

19

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

-67.247.648,85

20

478.058.050,00

9.199,81

15.410,31

53.139,00

165.887,86

23.233,49

157.687.331,93

265.523.472,54

54.629.595,31

-12.618.053,54

21

478.058.050,00

9.199,81

4.459,50

10.350,00

165.887,86

23.233,49

157.697.838,53

265.523.472,54

54.650.926,90

42.032.873,36

22

478.058.050,00

9.199,81

1.934,64

11.300,00

165.887,86

23.233,49

157.696.691,83

265.523.472,54

54.648.598,74

96.681.472,09

23

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

151.336.345,63

24

478.058.050,00

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

157.696.622,25

265.523.472,54

54.648.457,48

205.984.803,10

25

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

260.639.676,63

26

478.058.050,00

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

157.699.230,62

265.523.472,54

54.653.753,26

315.293.429,89

27

478.058.050,00

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

157.698.208,30

265.523.472,54

54.651.677,63

369.945.107,52

28

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

424.599.981,06

29

478.058.050,00

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

157.699.782,40

265.523.472,54

54.654.873,53

479.254.854,59

30

478.058.050,00

9.199,81

182.490,67

0,00

165.887,86

23.233,49

157.760.004,31

265.523.472,54

54.777.142,28

534.031.996,86

taula 41.

Fluxos de caixa considerant el cost d’oportunitats Hipòtesi II (1.047,5 €/kg). Font: Elaboració pròpia
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Anàlisis de la viabilitat econòmica
S’ha calculat el VAN pels dos supòsits de preu del raïm de 0,3234 €/g i de 1.047,5 €/ kg.
Com es pot veure a la taula següent el VAN a 30 anys amb un interès del 3,36 % és de 4.971.922.870,57 €.
Interès

taula 42.

3,36%

VAN (5 anys)

-1.204.720.847,40 €

VAN (10 anys)

-2.225.181.916,21 €

VAN (15 anys)

-3.090.202.370,40 €

VAN (20 anys)

-3.823.482.065,68 €

VAN (25 anys)

-4.445.067.365,25 €

VAN (30 anys)

-4.971.922.870,57 €

VAN de d’hipòtesis II considerant un preu del raïm de 0,3234 €/kg. Font: Elaboració pròpia.

Igual que per la hipòtesis I, que el VAN sigui negatiu vol dir que el rendiment no és el
esperat si hem d’incloure el cost d’oportunitat.
Si considerem el preu del raïm a 1.047,5 €/kg obtenim un VAN a 30 anys de 594.592,27 € i
un TIR de 3,37 %
Interès
VAN (5 anys)

-774.716.924,23 €

VAN (10 anys)

-564.726.461,33 €

VAN (15 anys)

-386.709.377,05 €

VAN (20 anys)

-235.812.468,26 €

VAN (25 anys)

-107.892.381,34 €

VAN (30 anys)

594.592,27 €

TIR
taula 43.

3,36%

3,37%

VAN de d’hipòtesis II considerant un preu del raïm de 1.047,5 €/kg. Font: Elaboració pròpia.
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En aquest segons cas amb un VAN positiu i amb un taxa interna de 3,37 %,vol dir que el
projecte genera beneficis tot hi incloure el cost d’oportunitat, encara que el preu dels raïm ha
de superar els 1.000 €/kg.
4.7.3.2

Sense considerar el cost d’oportunitat

Si no considerem el cost d’oportunitat, el flux de caixa de la vinya, amb un preu de raïm de
0,3234 €/kg ens queda tal i com es detalla a la taula següent:
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Any

Cobros

0

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

563.846,68

Benefici

Benefici Acumulat

-533.846,68

-533.846,68

1

0

9.199,81

0,00

0,00

134.340,13

22.602,98

0,00

0,00

-147.743,30

-681.589,98

2

0

9.199,81

0,00

0,00

147.981,48

22.878,26

0,00

0,00

-161.659,93

-843.249,91

3

36898,323

9.199,81

4.230,00

9.000,00

160.486,17

23.128,86

0,00

0,00

-142.286,89

-985.536,80

4

73796,646

9.199,81

0,00

0,00

163.455,83

23.184,41

0,00

0,00

-103.643,78

-1.089.180,58

5

118074,6336

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-61.846,90

-1.151.027,48

6

147593,292

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-41.904,44

-1.192.931,91

7

147593,292

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-34.000,29

-1.226.932,20

8

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.259.260,44

9

147593,292

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-37.098,24

-1.296.358,68

10

147593,292

9.199,81

14.727,36

50.784,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-68.384,88

-1.364.743,56

11

147593,292

9.199,81

2.164,14

12.650,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-42.814,10

-1.407.557,66

12

147593,292

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-41.904,44

-1.449.462,10

13

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.481.790,33

14

147593,292

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-34.000,29

-1.515.790,62

15

147593,292

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-37.098,24

-1.552.888,86

16

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.585.217,10

17

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.617.545,34

18

147593,292

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-41.904,44

-1.659.449,78

19

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.691.778,01

20

147593,292

9.199,81

15.410,31

53.139,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-70.056,93

-1.761.834,94

21

147593,292

9.199,81

4.459,50

10.350,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-38.218,74

-1.800.053,68

22

147593,292

9.199,81

1.934,64

11.300,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-41.693,60

-1.841.747,28

23

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.874.075,52

24

147593,292

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-41.904,44

-1.915.979,96

25

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-1.948.308,20

26

147593,292

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-34.000,29

-1.982.308,48

27

147593,292

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-37.098,24

-2.019.406,72

28

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-2.051.734,96

29

147593,292

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

0,00

0,00

-32.328,24

-2.084.063,20

30

147593,292

9.199,81

182.490,67

0,00

165.887,86

23.233,49

49.553,60

0,00

100.608,83

-1.983.454,37

taula 44.

Fluxos de caixa sense considerar el cost d’oportunitats Hipòtesi II (0,3224 €/kg). Font: Elaboració pròpia
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Com ens passa a la hipòtesis I amb un preu de 0,3234 €/kg de raïm tampoc és generen
beneficis, atenent als costos de producció.
No és fins a un preu de 0,62 €/kg quant els beneficis de la vinya, per a la hipòtesis II,
superen als costos de producció.
Es fàcil pensar que si a més de la producció de raïm es dugués a terme la seva
transformació en vi, si que es podria assignar un preu del raïm més elevat dels 0,3234 €/ kg.
A la taula següent és detalla els fluxos de caixa per a un preu del raïm de 0,62 €/kg
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Any

Cobros

0

Ajuts

Cobros extraordinaris

30.000,00

Cost d'inversió

Cost de producció

Cost finançament

Impostos

Cost oportunitat

563.846,68

Benefici

Benefici Acumulat

-533.846,68

-533.846,68
-681.589,98

1

0

9.199,81

0,00

0,00

134.340,13

22.602,98

0,00

0,00

-147.743,30

2

0

9.199,81

0,00

0,00

147.981,48

22.878,26

0,00

0,00

-161.659,93

-843.249,91

3

70738,9

9.199,81

4.230,00

9.000,00

160.486,17

23.128,86

0,00

0,00

-108.446,31

-951.696,22

4

141477,8

9.199,81

0,00

0,00

163.455,83

23.184,41

0,00

0,00

-35.962,63

-987.658,85

5

226364,48

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

15.326,17

0,00

31.116,78

-956.542,07

6

282955,6

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

30.841,10

0,00

62.616,77

-893.925,30

7

282955,6

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

33.449,47

0,00

67.912,55

-826.012,75

8

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

-756.979,92

9

282955,6

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

32.427,14

0,00

65.836,93

-691.142,99

10

282955,6

9.199,81

14.727,36

50.784,00

165.887,86

23.233,49

22.102,55

0,00

44.874,88

-646.268,11

11

282955,6

9.199,81

2.164,14

12.650,00

165.887,86

23.233,49

30.540,91

0,00

62.007,30

-584.260,82

12

282955,6

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

30.841,10

0,00

62.616,77

-521.644,04

13

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

-452.611,22

14

282955,6

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

33.449,47

0,00

67.912,55

-384.698,66

15

282955,6

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

32.427,14

0,00

65.836,93

-318.861,74

16

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

-249.828,91

17

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

-180.796,08

18

282955,6

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

30.841,10

0,00

62.616,77

-118.179,31

19

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

-49.146,48

20

282955,6

9.199,81

15.410,31

53.139,00

165.887,86

23.233,49

21.550,78

0,00

43.754,60

-5.391,88

21

282955,6

9.199,81

4.459,50

10.350,00

165.887,86

23.233,49

32.057,38

0,00

65.086,19

59.694,31

22

282955,6

9.199,81

1.934,64

11.300,00

165.887,86

23.233,49

30.910,67

0,00

62.758,03

122.452,35

23

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

191.485,17

24

282955,6

9.199,81

6.063,80

15.640,00

165.887,86

23.233,49

30.841,10

0,00

62.616,77

254.101,95

25

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

323.134,77

26

282955,6

9.199,81

682,95

2.355,00

165.887,86

23.233,49

33.449,47

0,00

67.912,55

391.047,33

27

282955,6

9.199,81

4.230,00

9.000,00

165.887,86

23.233,49

32.427,14

0,00

65.836,93

456.884,25

28

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

525.917,08

29

282955,6

9.199,81

0,00

0,00

165.887,86

23.233,49

34.001,24

0,00

69.032,83

594.949,91

30

282955,6

9.199,81

182.490,67

0,00

165.887,86

23.233,49

94.223,16

0,00

191.301,57

786.251,48

taula 45.

Fluxos de caixa sense considerar el cost d’oportunitats Hipòtesi II (0,62 €/kg). Font: Elaboració pròpia
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Anàlisis de la viabilitat econòmica
S’ha calculat el VAN pels dos supòsits de preu del raïm de 0,3234 €/g i de 0,62 €/ kg.
Com es pot veure a la taula següent el VAN a 30 anys amb un interès del 3,36 % és de 1.605.032,50 €.
Interès

taula 46.

3,36%

VAN (5 anys)

-1.100.201,32 €

VAN (10 anys)

-1.263.058,39 €

VAN (15 anys)

-1.386.051,54 €

VAN (20 anys)

-1.500.080,62 €

VAN (25 anys)

-1.587.551,49 €

VAN (30 anys)

-1.605.032,50 €

VAN de d’hipòtesis II considerant un preu del raïm de 0,3234 €/kg. Font: Elaboració pròpia.

Igual que per la hipòtesis I amb el preu mig del raïm percebut durant els últims 5 anys el
rendiment no es l’espera’t
Si considerem el preu del raïm a 0,62 €/kg obtenim un VAN a 30 anys de 29.192,99 € i un
TIR de 3,56 %
Interès
VAN (5 anys)

-931.449,99 €

VAN (10 anys)

-692.069,06 €

VAN (15 anys)

-479.058,30 €

VAN (20 anys)

-305.036,21 €

VAN (25 anys)

-151.361,61 €

VAN (30 anys)

29.192,99 €

TIR
taula 47.

3,36%

3,56%

VAN de d’hipòtesis II considerant un preu del raïm de 0,62 €/kg. Font: Elaboració pròpia.
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Com a la hipòtesis amb un preu mínim del raïm de 0,62 €/kg, el rendiment de la inversió és
positiu i té una taxa interna de rendiment superior al interès de les lletres del Tresor a 18
mesos.
Aquest preu de 0,62 €/kg tampoc difereix massa dels preus del JARC (2010) i Alcázar
(2011).
En el cas que les vinyes tinguessin que estar tancades amb tanques perimetrals a fi de
preveure actes vandàlics el preu del raïm mínim per poder fer front als costos de producció,
associats a la tanca, hauria d’ésser de com a mínim 0,96 €/ kg.

4.8

Compatibilitat de la proposta amb el planejament urbanístic vigent

Les figures que condicionen des del punt de vista urbanístic la zona objecte d’estudi són
1. El Pla territorial Metropolità de Barcelona
2. El Pla General Metropolità
3. El Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de
Marina
4. Pla especial Parc Forestal de Sant Jeroni de la Murtra
4.8.1 Pla Territorial Metropolità de Barcelona
A data 20 d’abril de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona (Acord de Govern GOV/77/2010, de 20 d’abril, pel qual s’aprova
definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona, DOGC núm.: 5627. pàg. 36855).
4.8.1.1

Espais oberts

En aquest Pla Territorial, tota la vall de Betlem es troba inclosa dins els espais oberts de
protecció especial pel seu interès natural i agrari amb protecció jurídica supramunicipal per
pertànyer a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona (Veure plànol 15).
Com a espai obert de protecció especial pel seu interès natural i agrari estaria acceptada la
recuperació de l’agricultura, entesa com a transformació del sòl, sempre i quant, no s’afecti
de forma clara els valors que motiven la protecció especial (punt 2 de l’article 2.6).
De la consulta dels plànols informatius de valors del sòl del sòl no urbanitzable, la zona de la
Vall de Betlem té els següents valors associats a:
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•

Espais forestals arboris

•

Espais forestals herbacis i arbustius

•

Espais aquàtics

•

Rius d’interès connector

•

Matriu d’interès per a la connectivitat ecològica

•

La presencia del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, inclòs dins el BCIN

•

Al paisatge

Cal doncs que la recuperació agrícola no afecti o afecti en menor mesura a qualsevol dels
valors exposats anteriorment.
A l’article 2.14 es reconeix que “les activitats agràries com a estratègiques per al futur de la
col·lectivitat social ...”. El Pla territorial admet el desenvolupament d’activitats agrícoles fins i
tot podria admetre la instal·lació d’un celler per a l’elaboració i embotellat del vi.
Afectació als valors associats a la Vall de Betlem
Espais forestals arboris
Cap de les dues hipòtesis afecta a l’espai forestal arbori, ja que aquest segons el Pla
Territorial Metropolità els espais forestals arboris es troben situats als voltants de les
carenes del Serrat de les Ermites (veure figura següent).
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Figura 14.Situació de l’àrea d’estudi (vermell), àrees forestals (verd fosc), herbacis i arbustius (verd clar) i
espais aquàtics (blau). Font: Pla territorial Metropolità de Barcelona (PTOP).

Espais forestals herbacis i arbustius
Una vegada abandonada l’agricultura a finals dels anys 60, principis dels setanta del segle
XX, el terrenys són ocupat per brolles, matollars i prats secs amb la presència d’alguns peus
arboris (pi pinyer, pi blanc, alzina, ...)
La recuperació de l’agricultura afectaria principalment a aquest espai forestal, llevat de les
parcel·les agrícoles que es troben actualment al voltant del monestir.
A la taula següent es comparen les superfícies que es destinarien a l’agricultura
Hipòtesi

taula 48.

Superfície (ha)

% respecte el total de la zona d’estudi

I

61,9933

37

II

48,0420

28,8

Superfícies destinades a l’agricultura per les dues hipòtesis. Font: Elaboració pròpia.
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Com es pot veure en la taula anterior la superfície ocupada pels camps agrícoles
representaria entre un 37 % i un 28,8 % de la superfície de la zona d’estudi. Ambdues
hipòtesis afecten a un percentatge relativament baix (< al 50 %) de les zones amb espais
forestals herbacis i arbustius.
Respecte als prats d’albellatge que és un habitat interessant, ja que alberga dues especies
d’artròpodes vulnerables. S’ha estimat una superfície de prats d’albellatge a la zona
2
d’estudi, a partir del treball de Guardiola, et al. (2010), de 235.573 m (23,5 ha), aquesta
representa un 14 % de la superfície de la zona d’estudi.
Les superfícies de prats d’albellatge conservades per cada una de les hipòtesis es detallen
a la taula següent
Superfície (m2)

% respecte el total dels prats
d’albellatge de la zona d’estudi

I

76.408,70

32

II

113.885

48

Hipòtesi

taula 49.

Superfícies conservades com a prats d’albellatge en funció de la hipòtesi. Font: Elaboració
pròpia.

Ambdues hipòtesis respecten prou les zones forestals herbàcies i arbustives, si bé és la
hipòtesi II és la que té un grau d’afecció menor a aquest valor natural de la zona.
Espais aquàtics – rius d’interès connector
La riera de Sant Jeroni actua com un connector biològic de caire local. Té associada com a
vegetació de ribera alzinars amb roures, peus d’oms i alocars.
Les dues hipòtesis respecten la vegetació associada a la riera de Sant Jeroni i els seu
afluents, si bé la hipòtesi II és la que més respecta tota la vegetació, mentre que la hipòtesi I
tan sols respecte els 5 m a banda i banda del llit de la riera.
Matriu d’interès per a la connectivitat ecològica.
Tota la zona d’estudi es troba inclosa dins la matriu d’interès per a la connectivitat ecològica.
El seu caràcter d’espai obert, sense moltes interferències d’infraestructures i nuclis habitats
li confereixen aquesta característica (veure figura següent).
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Figura 15.Matriu d’interès per a la connectivitat ecològica (verd clar), zona d’estudi (vermell). Font: Pla
territorial Metropolità de Barcelona (PTOP).

La proposta de transformació/ recuperació a l’agricultura segueix conferint a la zona un
caràcter d’espai obert.
Com ja s’ha mencionat anteriorment el maneig de la vinya es farà mitjançant la producció
integrada, aquest maneig ja obliga a establir una area de compensació ecològica, a no
aplicar herbicides durant el període tardor/ hivern, a establir refugis artificials per ocells
insectívors, per ocells rapinyaires i per insectes que afavoreixin la pol·linització, a mantenir
la vegetació natural de marges i a proporcionar a aliments als adults dels enemics naturals
mitjançant plantes amb flors.
Es per això que el maneig de la producció integrada pot ésser respectuós amb la fauna i
mantenir aquesta característica de matriu de connectivitat ecològica.
El principal problema pot venir marcat pels actes vandàlics a les vinyes i a les seves
instal·lacions, que es poden produir per la proximitat a dues grans ciutats com Badalona i
Santa Coloma de Gramanet. Els actes vandàlics poden obligar a la necessitat de tancar les
vinyes, aleshores es reduiria considerablement el valor de la matriu de connectivitat
ecològica.
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La hipòtesi II tindria menor efecte sobre la connectivitat de la zona, ja que la superfície a
transformar serà menor que la hipòtesi I.
Presència del monestir de Sant Jeroni de la Murtra
La recuperació de l’agricultura no afectaria per res al monestir, tot al contrari recuperaria el
paisatge que envoltava al monestir i ajudaria a millorar l’entorn d’un element que és bé
cultural d’interès nacional amb un reconeixement a nivell de tot l’estat espanyol.
Amb les vinyes també es recuperaria un paisatge històric, ja que el monestir era productor
de raïm i de vi.
Paisatge
La introducció de la vinya, la no afecció a la vegetació de ribera i a les zones amb un
pendent superior al 20 % fan que el conreu es pugui integrar al paisatge creant una matriu
agroforestal que no malmetria el paisatge existent si no que el dotaria de valors productius
que avui en dia no té.
Alhora de valors productius, la presència dels conreus de vinya atorgarien al paisatge
textures i cromatismes que avui no tenen.
4.8.1.2

Assentaments

Alhora de tenir condició d’espai obert, també una part de la vall té consideració de sistemes
urbans de zona verda – activitats lúdiques en sòl no urbanitzable i de sistemes
d’equipaments en sòl no urbanitzable (Veure plànol 17).
4.8.2 Pla General Metropolità
Segons el Pla General Metropolità (1976) la Vall de Betlem es troba classificada com a
Parcs urbans (6a i 6c), zona d’equipaments comunitaris (7c), verd privat d’interès tradicional
(8b), Lliure permanent (26) i parc forestal (28).
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A continuació es mostra la classificació del sòl de la zona d’estudi segons el Pla General
Metropolità:

Figura 16.Zonificació i qualificació de la zona d’estudi segons el PGM . Font: Pla General Metropolità.

4.8.2.1

Parcs urbans (6a – 6c)

Als parcs urbans només s’hi admeten usos públics i col·lectius, que estiguin previstos al pla
especial que és desenvolupi.
En el cas dels terrenys d’ésser de propietat privada aquest estaran sotmesos a la legislació
forestal.
La recuperació de l’agricultura a la zona no seria permesa ja que el Pla General Metropolità
només permet usos públics i col·lectius. La viticultura no es podria considerar un ús públic.
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Encara que en terrenys de propietat privada, com és el cas, aquests estan sotmesos a la
legislació forestal. La llei forestal (Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya – DOGC
núm. 978 de 15/04/1988) permet la rompuda de terrenys forestals per al establiment
d’activitats agro pecuàries.
Bona part de la zona on es pretén recuperar l’agricultura és troba dins la classificació de
parc urbà i per tant es podria recuperar l’activitat agrícola.
4.8.2.2

Zona d’equipaments (7c)

Són sòls destinats a equipament comunitaris com ara equipaments docents, sanitaris assistencials, religiosos culturals, esportius, equipaments de proveïment i subministraments
i equipaments tècnics administratius i de seguretat.
En aquesta zona no estaria permesa la recuperació de l’agricultura.
4.8.2.3

Verd privat d’interès tradicional (8b)

Es qualifica coma verd privat d’interès tradicional el sòl no urbanitzable ocupat per
edificacions antigues o els seus entorns destinats a jardins, parcs, arbrat, àrees de
vegetació i similars.
El PGM no condiciona els usos del sòl, per tant és creu que no limita la recuperació de
l’agricultura en la les zones classificades com a 8b.
4.8.2.4

Lliure permanent (26)

En aquest sòl s’admeten els usos agrícoles i forestals. La majoria d’aquests sòls, a la zona
d’estudi, es troben amb pendents superior al 20 %, raó per la qual s’han descartat de la
recuperació agrícola.
4.8.2.5

Parc forestal (28)

Els sols amb aquest classificació es troben a la carena de la Serralada de Marina, inclosos
dins la Xarxa Natura 2000 i dins l’espai PEIN.
Per tant no són objecte de la transformació en vinyes en aquesta proposta.
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4.8.3 El Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de Marina
El pla especial de la Serralada de Marina, publicada la seva aprovació en el DOGC núm.
3.642 de 24 de maig de 2002, classifica el sòl en funció del seu interès:
•

Agroforestal

•

Zones d’alt interès ecològic i paisatgístic

•

Zones d’interès natural

Figura 17.Classificació del sòl, agroforestal (carabassa), zones d’alt interès ecològic (color blau) i zones
d’interès natural (color verd). Font: Pla especial de protecció i millora del sector sud de la Serralada de
Marina.

L’activitat agrícola només es permet en les zones designades com a zones agrícoles o
agroforestals i en les àrees on ara es dugui a terme l’agricultura definides als plànols
d’ordenació (en les zones d’alt interès ecològic i paisatgístic i zones d’interès natural).
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Fora d’aquestes zones només es permetria l’activitat agrícola en les zones on
urbanísticament sigui l’agricultura un ús admès.
Fora de la petita franja de sòl agroforestal situat al costat de la Vall de Canyet i de les dues
parcel·les agrícoles que envolten el monestir no es podria dur en cap altre lloc l’activitat
agrícola, ja que com hem vist anteriorment el Pla General Metropolità no ho permet o
condiciona molt.
4.8.4 El Pla especial Parc Forestal de Sant Jeroni de la Murtra
El Pla especial del Parc Forestal de Sant Jeroni de la Murtra , redactat a l’any 1986, ordena
la zona de sant Jeroni de la Murtra des d’un punt de vista plurifuncional, on es puguin dur a
terme usos d’oci i lleure.
Aquest Pla especial no contempla la recuperació agrícola d’una part de la Vall de Betlem,
encara que si permet la presència d’horts familiars.
4.8.5 Consideracions sobre el planejament urbanístic
Si bé el Pla Territorial Metropolità de Barcelona permetria la recuperació dels conreus dins
la Vall de Betlem, prèvia justificació de la no afecció dels valors de la zona. La resta de
planejament no ho permetria, o ho condicionaria molt, ja que la majoria de la superfície és
classificada com a parc urbà i zona d’equipaments d’acord amb el Pla General Metropolità
de l’any 1976.
Han passat 35 anys des de l’aprovació del Pla General Metropolità i 25 anys des de
l’aprovació del Pla especial Parc Forestal de Sant Jeroni de la Murtra. La ordenació en ells
prevista de conversió en un parc urbà i zones d’equipaments i de noves vies d’accés a la
zona no s’ha dut a terme.
Potser fora bo dur a terme una reformulació del Pla General Metropolità que permetés dur a
terme l’agricultura a la zona d’estudi, tot mantenint els valors naturals i l’ús social de la zona.
Així mateix aquesta nova formula ha de permetre dur a terme activitats complementaries a
l’activitat agrària com ara la venda minorista, oferir degustacions i gastronomia.

4.9

Altres propostes

Hi ha un conjunt de propostes que poden esdevenir complementaries a la recuperació de
l’agricultura a Badalona que no ha estat avaluades en aquest document i que poden fer més
atraient la recuperació de l’agricultura a Badalona.
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-

Elaboració del vi, fora interessant que conjuntament amb la recuperació de les
vinyes es dues a terme el celler per l’elaboració i embotellat del vi. Amb l’elaboració
del vi es podria assignar un valor al raïm superior als 0,3234 €/ kg de raïm (que és
el preu mig del raïm durant el període 2005 – 2010) que ajudaria a fer més rentable
tota la inversió.

-

Seria una bona oportunitat per recuperar la masia de Ca l’Alemany, ubicant allí
les bodegues, vinculant així producció del raïm i l’elaboració del vi dins la mateixa
vall.
L’elaboració del vi dins el terme municipal de Badalona i de la mateixa finca pot
permetre sol·licitar la distinció de vi de finca. Amb aquesta distinció serà més fàcil la
identificació del vi amb la zona d’origen (Vi de la Vall de Betlem, Vi de Sant Jeroni
de la Murtra, Vi de Baetulo, ...).

-

També es podria donar un ús cultural o social a Ca l’Alemany amb la creació d’un
espai que juntament amb els cellers, servís de centre d’interpretació de l’agricultura
a la ciutat de Badalona.

-

Aprofitament del patrimoni històric de la zona, no tan sols els que es troben dins
la Vall de Betlem o dins del terme municipal de Badalona, si no també els dels
municipis que conformen el Parc de la Serralada de Marina, com ara:
o

Torre Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet)

o

Can Butinyà (Badalona)

o

Conjunt de masos de la Vall de Canyet (Badalona)

o

Conjunt de masos de Pomar de Dalt (Badalona)

o

Cartoixa de Santa Maria de Montalegre (Tiana)

o

Can Sant –romà. (Tiana)

o

Conjunt de Masos i Masies del municipi de Tiana

o

El conjunt de poblats ibèrics de Santa Coloma de Gramenet i
Badalona.

del paisatge de les vinyes i els cellers de la zona. Aquest tres elements poden
constituir un punt d’atracció d’enoturisme, ja que es troben situats prop de dos pols
d’atracció turística com és la ciutat de Barcelona i la costa sud del Maresme.
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Si s’explotés el tema d’enoturisme hi hauria d’haver la possibilitat de dur a terme al
celler, la venda al detall del vi, així com ofertes d’altres serveis com ara
degustacions, gastronomia, etc.
-

Tal i com varen proposar Montsanell i Roda (2003) fora bo la creació d’un parc
agrari que englobes les vinyes existents a Alella, Tiana i Badalona. Que permetria
dur una gestió de l’espai agrícola i també una promoció conjunta del potencial
enoturístic i cultural de la zona.
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5

Conclusions

La vall de Betlem, atesa la seva situació dins la Serralada Litoral presenta unes condicions
favorables de clima, de sòls pel desenvolupament de conreus.
Fruit de ser una zona habitada des de l’època dels ibers i molt pròxima a la ciutat de
Barcelona, fa que existeixin diversos elements inclosos dins el patrimoni cultural
(arquitectònic i arqueòlogic).
√

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra catalogat com a bé cultural protegit a nivell
estatal.

√

La resta d’elements arquitectònics i arqueològics (Ca l’Alemany, els aqüeductes i les
ermites) tenen un valor patrimonial de caire local.

La Vall de Sant Jeroni presenta els següents valors naturals:
√

Superfícies amb vegetació forestal arbrada (pinedes de pi pinyer i petits fragments
d’alzinar litoral), la vegetació associada a la riera (alocars, oms i alzines i roures) i
els prats d’albellatge.

√

La presència de l’endemisme local de caragol Xerocrassa betulonensi i dels
artròpodes vulnerables Brachycrotaphus tryxalicerus i Vibertiola cinerea.

√

La reproducció a la zona del cucut reial.

La proximitat a les ciutats de Badalona i Santa Coloma de Gramenet fa que la vall sigui molt
freqüentada per gent que dur a terme activitats d’oci, de lleure i esports.
La recuperació de l’agricultura a la Vall de Betlem es justifica ja que:
√

L’agricultura no és una activitat econòmica aliena a la ciutat de Badalona, de fet va
ésser la principal activitat fins a inicis del segle XX i que a la Vall de Betlem es va
dur a terme l’activitat agrària fins als anys 60 – 70 del segle XX.

√

L’agricultura manté la característica d’espai obert que avui disposa la vall.
Convertint l’espai en una perfecta transició entre la zona urbana de Badalona i els
espais protegits

√

L’activitat agrícola ordena el territori, creant feixes, delimitant marges, obrint i
mantenint camins. Ajudant a eradicar usos no permesos per part dels usuaris de la
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zona i creant un mosaic agroforestal que pot esdevenir efectiu en la prevenció i lluita
contra els incendis forestals.
√

Permet conrear i en el seu cas elaborar productes alimentaris de proximitat.

El conreu triat per a la recuperació de l’agricultura és la vinya, pels seus antecedents
històrics i per la proximitat a la D.O Alella. El maneig d’aquesta haurà d’ésser dins la
producció integrada o ecològica per a ésser respectuós amb el medi i amb la salut humana.
Es proposen dues hipòtesis, la hipòtesis I contempla la recuperació de 61,9933 ha i la
hipòtesis II de 48,0420 ha
La hipòtesi II és la que ens permet compatibilitzar millor l’activitat agrària amb els altres usos
i valors de la Vall de Betlem.
Si considerem el cost d’oportunitat a l’anàlisi Cost – Benefici de la recuperació de la vinya, el
preu del raïm hauria de superar com a mínim els 812,00 €/kg per la hipòtesis I i els 1.047,5
€/kg per la hipòtesis II, per a obtenir beneficis.
Si no considerem el cost d’oportunitat el preu del raïm hauria d’ésser de com a mínim 0,59
€/kg per a la hipòtesis I i de 0,62 €/kg per a la hipòtesis II per a l’obtenció de beneficis.
El Pla Territorial Metropolità permetria la recuperació de l’agricultura a la zona d’estudi,
sempre i quant es demostres la no afectació als valors de la zona. En aquest sentit la
hipòtesi II seria l’alternativa triada, ja que afecta en menor grau als valors de la zona que la
hipòtesis I.
La resta de planejament urbanístic no permetria o condicionaria molt la recuperació de
l’activitat agrícola de la zona tal i com esta plantejada en aquest document.
La recuperació de les vinyes i l’elaboració del vi podria esdevenir una oportunitat per la Vall
de Betlem - Badalona i per les altres zones vitivinícoles de la Serralada Litoral pròximes a la
ciutat de Barcelona.
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