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Resum 
 
Aquest treball final de grau consisteix en l'elaboració d'un model, a partir de dades 

reals, que permeti establir unes bases per fer una proposta per l’espai lliure 

agroforestal de Collserola. 

 

Forma part d'un estudi a nivell europeu que realitza projectes d'investigació a les 

regions metropolitanes dels grans nuclis urbans amb l'objectiu de resoldre les 

problemàtiques dels sistemes alimentaris actuals. 

 

El cas concret d'estudi és la finca de Can Santoi, un projecte que promou l'agricultura 

tradicional i regenerativa, i la sobirania alimentària.  
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Resumen 
 
Este trabajo final de grado consiste en la elaboración de un modelo, a partir de datos 

reales, que permita establecer unas bases para hacer una propuesta para el espacio 

libre agroforestal de Collserola.  

 

Forma parte de un estudio a nivel europeo que realiza proyectos de investigación en 

las regiones metropolitanas de los grandes núcleos urbanos con el objetivo de resolver 

las problemáticas de los sistemas alimentarios actuales.   

 

El caso concreto de estudio es la finca de Can Santoi, un proyecto que promueve la 

agricultura tradicional y regenerativa, y la soberanía alimentaria. 
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Abstract 
 
This final degree project consists in the elaboration of a model, based on real data, 

that allows to establish a basis to make a proposal for the free agroforestry space of 

Collserola.  

 

It is part of a European study that carries out research projects in the metropolitan 

areas of large urban centers with the aim of solving the problems of current food 

systems.   

 

The specific case of study is the farm of Can Santoi, a project that promotes traditional 

and regenerative agriculture, and food sovereignty. 
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1. Introducció  

1.1. Marc general de treball 

 

Els sistemes alimentaris de les ciutats europees han canviat dràsticament en les últimes 

dècades. La massificació del nuclis urbans causada per l’èxode rural ha comportat grans 

modificacions en els fluxos energètics d’aquestes. (Wiskerke )[1] 

Antigament les ciutats s’abastien amb els productes provinents de l’agricultura i la 

ramaderia de les zones periurbanes. Això implicava que el cicle del producte començava 

i acabava en un radi molt proper al centre de la ciutat.  El que coneixem com un model 

de flux circular.  

Amb el pas dels anys hem adoptat un model de consum global on les ciutats actuen  com 

a nuclis superpoblats amb nivells de consum molt elevats. Això implica tenir producte 

en estoc constantment inclús fora de temporada. Aquí s’uneixen dos grans 

problemàtiques, reforçades mútuament. La primera és que ja no existeix  la superfície 

agrària disponible a les àrees metropolitanes per cultivar el volum de producte necessari 

per satisfer aquesta demanda, i per tant importem una gran quantitat de producte a 

nivell estatal, continental i intercontinental. La segona és que amb la cultura de la 

immediatesa el consumidor s’ha desentès del cicle productiu i s’ha alienat respecte 

l’origen del producte i el seu procés d’obtenció i/o transformació. (Wiskerke )[1] 

 

Estem al llindar d’una situació crítica energètica  i socialment parlant. Amb una crisis 

imminent causada per l’esgotament dels combustibles fòssils, en els que es basen no 

només agricultura, sinó tots els models de transport d’arreu del món. I amb uns hàbits 

de consum on prevalen la satisfacció immediata i el preu mínim. El sistema alimentari 

de les ciutats no té futur. 

 

Cal buscar noves iniciatives per la gestió de les àrees periurbanes que tornin a 

promocionar l’agricultura i el consum local (Maldonado)[2].  Però no una agricultura 

convencional, on prevalguin alts rendiments sobre la destrucció d’ecosistemes, sinó una 
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agricultura mixta que combini avenços cientificotecnològics i tècniques tradicionals. Una 

agricultura  que cuidi el sòl i les persones, l’agricultura del futur. 

1.2. Marc específic de treball 

 

Amb el context actual descrit a l’apartat anterior, cal buscar alternatives.  Nous models 

basats en pràctiques culturals amb elevats valors ecosistèmics. S’han engegat diversos 

projectes d’investigació arreu d’Europa amb l’objectiu d’extreure dades reals en 

explotacions actives en les zones properes als grans nuclis urbans.  

 

Aquest treball forma part del projecte d’investigació a la Regió Metropolitana de 

Barcelona (RMB). Aquesta  conté entre 5 i 5,5 milions d’habitants i una única reserva 

agrària, el Parc Agrari del Baix Llobregat. Per assolir la hipòtesis de 50% de consum local 

en un marge de 30 anys (Maldonado ,2017)[3] cal buscar noves zones potencials que 

actuïn com a proveïdors directes de la RMB. 

 

Així doncs el treball s’ha centrat en Collserola i els seus antecedents  agrícoles com a 

oportunitat per recuperar-ne l’activitat agrària i així promocionar-hi la sobirania 

alimentaria.  

 

S’ha escollit una finca que s’autodefineix com a Centre de Permacultura Periurbana. La 

permacultura és un sistema de principis agrícoles, socials i polítics on a través del disseny  

s’intenta assolir l’autosuficiència energètica[4].  
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2. Objecte de treball 

 

L’objecte consisteix en l’extracció d’un model, a partir de dades reals d’una explotació, 

per a realitzar una proposta per l’espai lliure agroforestal a Collserola. 

L’objecte del treball ha anat evolucionant; des del plantejament de la situació inicial 

segons el context del sistema alimentari actual fins la redacció d’aquesta memòria, el 

treball ha anat modificant el seu contingut. El que en un principi es plantejava com 

l’anàlisi d’una explotació permacultural d’on s’extraurien dades en format quantificable 

per realitzar càlculs de viabilitat a gran escala, s’ha convertit en l’estudi d’un projecte de 

recuperació de l’agricultura tradicional de Collserola amb especial èmfasi en les 

tècniques d’agricultura regenerativa i els valors ètics amb els que treballen. La proposta 

espaial s’ha realitzat suposant una situació semblant on es podria implantar el mateix 

model. 

 

3. Estructura, material i metodologia  

 

El treball s’estructura en 3 parts.  La primera consisteix en l’anàlisi  de la finca de Can 

Santoi, a la zona de la Rierada, Collserola, un projecte que treballa una agricultura 

identificada amb el paisatge i promou l’economia col·laborativa i el mercat local. La 

segona conté la proposta espaial extreta a partir de l’anàlisi anterior. Finalment, la 

tercera consistirà en discutir la viabilitat d’expandir la proposta en tot l’àmbit de 

Collserola (Annex A). 

 

L’anàlisi s’ha realitzat a partir de diverses visites a la finca, compreses entre el març i el 

maig del 2018 amb l’objectiu de recollir dades per la construcció del model. 

L’elaboració de la proposta s’ha dut a terme a través de diverses fonts cartogràfiques i 

bibliogràfiques, i a en base al model extret .  

 

Tot el material gràfic que no està citat és d’elaboració pròpia.  
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Es citen les referències bibliogràfiques amb [] i estan ordenades per ordre d’aparició a 

la bibliografia (apartat 7). 

 

4. Anàlisi de la finca 

4.1. Introducció 

 

El projecte de Can Santoi està impulsat per l’Eduard Diaz (imatge 1). Periodista de 

formació, ex productor audiovisual i ex promotor de concerts, va descobrir la seva 

vocació per l’agricultura en uns horts al Baix Llobregat que treballava com a teràpia per 

desconnectar de la feina fa 17 anys. Cultivar el va convèncer tant que va deixar la feina 

fa 9 anys i va anar creixent dins del sector i adquirint vàries finques. Al 2016 va decidir 

decréixer i es va establir als Horts de Ca n’Alegria-Can Santoi per crear un projecte on 

l’agricultura n’és l’eix central, però on també s’hi promouen valors de sostenibilitat, 

sobirania alimentària, consum de proximitat, cohesió social i conservació dels 

ecosistemes i recursos naturals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Eduard Diaz.  
Font: Deskgram #agriculturatradicional 

 

Actualment hi té un contracte d’arrendament a 10 anys i hi col·laboren diversos 

horticultors joves i emprenedors de la zona Molins de Rei - Barcelona. L’arrendament, a 

part del lloguer del camp, ofereix també l’ús de la planta baixa de la masia i del celler. 

La masia no té un ús residencial, l’Eduard viu a Molins de Rei. La planta baixa conté 

l’Agrobotiga i espai d’emmagatzematge. El producte de Can Santoi disposa de diversos 

distintius de qualitat; Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) tot i que 
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valoren deixar-ho, Producte Fresc del Parc Agrari, producte de proximitat [5], slow food 

[6] i demeter [7]. 

 

 

La finca es gestiona amb tècniques d’agricultura orgànica i de conservació. També s’hi 

promou la recuperació del patrimoni agrari a través de l’ús de varietats tradicionals. Al 

llarg d’aquest treball es desenvoluparà el contingut d’aquestes afirmacions. 

 

 

4.2. Situació geogràfica i medi físic 

 

La finca de Can Santoi, consta de 3,4 ha, 3 de les quals són horta i 0,4 vinya. Està situada 

a la zona limítrof entre La Floresta i Molins de Rei anomenada La Rierada. La zona és una 

vall frondosa, humida i un xic ombrívola degut al pas de la Riera de Vallvidrera (imatge 

2). Tot i així la finca està situada en una clariana amb un pendent suau i amb una elevada 

exposició solar. Una localització ideal per l’agricultura, un microclima regulat pel pas de 

la riera que l’envolta i un sòl equilibrat per l’ecosistema que el conforma. La masia està 

situada sobre un turó a la part Nord-oest de la finca (imatge 2).  

 

Per accedir als horts cal desviar-se de la carretera a mà esquerra quan et trobes la masia 

baixant per Avinguda Verge de Montserrat quan es converteix en el carrer Pont (imatge 

2). No s’ha de confondre la masia amb la casa de colònies Can Santoi que hi ha uns 

metres abans de la corba Av. Verge de Montserrat-C.Pont. Aquesta conté uns camps 

d’aprenentatge desvinculats del projecte agrícola.  

 

Segons la Diagnosi Tècnica del 2017 [8]; “La pluviometria mitjana de Collserola és de 

526mm en els últims 10 anys amb dos períodes humits (tardor i primavera) i un intens 

eixut estival. Cal destacar també, que de maig a setembre la pèrdua hídrica per 

evaporació superi la precipitació, sobretot els mesos de juliol i agost, quan el risc 

d’incendi és màxim.” 
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Imatge 2. Situació geogràfica de Can Santoi  
Font: Vissir3 i GoogleEarthPro 

 

 

 

Accés des de carrer Pont Masia Can Santoi 

Riera 
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4.3. Antecedents agrícoles  

 

La finca no s’havia treballat des de feia ben bé 50-60 anys, a mitjans del s. XX s’hi feia 

agricultura tradicional dels anys 50, amb varietats pròpies tant d’hortalisses com de 

vinya i olivera.  

 

Al 1883, amb l’aparició de la fil·loxera, es va iniciar el declivi de l’activitat agrària a 

Collserola, on la vinya n’era un cultiu molt important. L’auge de l’èxode rural va culminar 

a finals del s. XX causat per la industrialització i l’evolució del sector terciari a les zones 

que envolten el PNSC (Parc Nacional de la Serra de Collserola) [6]. Amb l’abandonament 

del sector agrari les varietats locals i rústiques s’han anat perdent. Així com l’ús del sòl 

agrícola ha anat desapareixent amb la venta de les parcel·les per urbanitzar-les i amb 

l’abandonament i la transició a zones boscoses. (Adaptació de Diagnosi Tècnica del 2017 

[8]) 

 

L’objectiu principal del projecte de Can Santoi és la recuperació d’aquest patrimoni 

agrari que s’ha anat extingint amb els anys; tant l’ús d’eines de tota la vida com de 

varietats tradicionals que antigament havien estat seleccionades per a les 

característiques dels sols de Collserola.   

 

Segons CASALS MISSIO. J, 2016 [9]; 

 

“El PN de Collserola seria un bon candidat per ser una prova pilot de reserva de 

l’agrobiodiversitat a Catalunya. La Proximitat de Barcelona ajudaria al seu 

reconeixement per part dels ciutadans.” 

 

 

 

 

 

 



Bases pel projecte de l’espai lliure  agroforestal: el cas de Can Santoi com a model per Collserola  17 

  
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC – Barcelona Tech  

4.4. Distribució en planta 

 

La distribució espaial de Can Santoi, il·lustrada a la imatge 3, recorda a la fulla d’una 

destral. L’accés a la finca i la caseta d’eines estan situats a la falda del turó on es troba 

la masia, des d’on es traça un camí que divideix la finca en dues parts clarament 

diferenciades. La part Nord-Oest la conformen diverses parcel·les treballades 

comunitàriament, mentre que la part Sud-Est correspon, també, a usos socials i a 

diferents activitats culturals. A continuació es mostren les diverses parcel·les i els seus 

usos. Aquests són els que s’han observat durant les visites però la utilització de les 

parcel·les és flexible segons la campanya, la gent disponible, la demanda de producte i 

les rotacions i associacions triades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Distribució en planta 

Fonts: Google Earth (agost 2018) 
 

 

 

 

 

Zona Nord-Oest 

Zona Sud-Est 
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4.4.1. Zona Nord-Oest 

 

4.4.1.1.  Vinyes  

 

A l’extrem superior tocant el marge boscós i el Carrer Pont, trobem en fileres un 

centenar de vinyes abandonades d’una varietat antiga no identificada de Collserola 

(imatge 4). Recentment etnòlegs n’han agafat mostres però encara no està classificada. 

Aquestes vinyes tenen un valor històric important ja que representen un dels antics 

motors econòmics del PNSC. Són l’exemple de la conservació del patrimoni agrícola que 

promouen els pagesos de Can Santoi. 

 

L’Eduard afirma que han intentat comprar-li des de diversos cellers de renom per mil 

euros cada cep i ell s’hi ha negat. No per preservar-ne l’elevada productivitat, ja que 

amb prou feines en treu una vintena d’ampolles l’any, sinó per no externalitzar la 

producció i distribució fora de l’àmbit de Collserola i així impedir, en la mesura del 

possible, la entrada a un mercat alimentari global.  

 

 

 
Imatge 4. Vinyes centenàries amb coberta vegetal 
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4.4.1.2. Parcel·la del Raúl  

 

Tocant les vinyes per la zona inferior trobem uns cavallons que segueixen les corbes de 

nivell des del centre superior de la finca fins al marge Nord-Oest. És la parcel·la que 

gestiona el Raúl amb tècniques d’agricultura regenerativa. Al llarg de tota la finca podem 

trobar senyals dels mètodes del Raúl, els bidons de biofertilitzant, les piles de bocashi, 

altres compostatges, etc. 

 

El Raúl treballa amb cultius associats en els mateixos cavallons, amb encoixinats de palla 

tant en fila com en interfila (imatge 5), amb aplicacions de bocashi i altres derivats sota 

els encoixinats de les interfiles, i amb cobertes vegetals i bandes florals als marges de la 

parcel·la (imatge 6). Juntament amb l’Eduard aporta els coneixements i les directrius de 

les pràctiques culturals agroecològiques amb les que es treballa la finca de Can Santoi. 

Tècniques posteriorment aprofundides en l’apartat 4.6. 

 

 

 
Imatge 5. Policultius Raúl 
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Imatge 6. Línies i marges de la parcel·la del Raúl 

 

 

 

4.4.1.3. Parcel·la comunitària 

 

Al centre de la part Nord-Oest i amb la posició més privilegiada en quant a exposició 

solar, hi ha la parcel·la que gestiona l’Eduard conjuntament amb els horticultors 

voluntaris que treballen aquest terreny cada dimecres pel matí. Realment consisteix en 

3 petites parcel·les col·laterals que mitjançant la rotació de cultius es complementen i 

acullen diversos cultius comuns (Imatge 7). 

 

És la part més productiva de la finca en el període primavera-estiu ja que s’hi cultiven 

totes les solanàcies; tomàquet, pebrot, albergínia, patata. També enciams, fabàcies, 

cucurbitàcies, ceba, all, pastanaga i altres cultivars. Al hivern també s’hi planten bledes 

i brassicàcies; col, coliflor, bròquil… però en menor quantitat i procurant deixar espai a 

varies zones de pastura amb gallines que realitzen un aport nutricional afegit a la 

fertilitat de sòl, INTAGRI[10]. 
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Imatge 7. Parcel·la comunitària N-O 
 

 

A la parcel·la, igual que a la del Raúl, s’hi realitzen un seguit de pràctiques culturals 

agroecològiques com els adobs verds, les aportacions de bocashi i altres compostatges 

en successives capes en les interfiles amb encoixinat, l’Ormus com a fertilitzant tant al 

sòl com en fulla, etc… Tècniques utilitzades amb l’objectiu d’aportar nutrients per a 

l’extracció d’aquests per part del cultiu, i per mantenir el sòl estable. La clau per una 

gestió ecològica del sòl és que no hi hagi desequilibris nutricionals combinat amb una 

gran activitat de la microbiologia del sòl [11], i per això s’hi realitzen aports de Matèria 

Orgànica en forma compostada[12], és a dir digerida, i per tant molt estable, combinats 

amb adobs verds, Ormus i altres activadors de la vida interna. 
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4.4.1.4. Parcel·la de l’Alí 

 

Si es creua verticalment la finca de dalt a baix i voregem la parcel·la comunitària de la 

zona Nord-Oest s’hi troba un camí que baixa fins la parcel·la inferior situada a l’extrem 

Oest de la finca. Aquesta és la parcel·la que porta l’Alí i està enfocada a la producció de 

síndria i meló a l’estiu i hortalisses de fulla i calçot al hivern. També conté diverses piles 

de palla i de material útil pel compostatge, terra, carbó, etc (imatge 8). A més, aquesta 

zona baixa de la finca té un segon cobert per emmagatzemar material, una piscina on es 

fa el planter de les varietats tradicionals (imatge 9), i unes fileres de fruiters que 

gaudeixen d’una situació perfecte per el seu desenvolupament sense gairebé cap 

manteniment (imatge 10) . Estan envoltats per una coberta vegetal frondosa tot l’any i 

poc trànsit de persones dins de la finca. Això suposa una gran retenció d’aigua per part 

de la coberta i molt poca compactació del sòl. 

 

Comparat amb les parcel·les de dalt no és tant productiva però actua de magatzem i 

conservació del planter, el bocashi, i de les restes de collita. A Can Santoi afirmen que 

“no hi ha residus, tot es recicla” i es podria dir que aquest és l’ús més important de la 

parcel·la, actua de zona de reciclatge i transformació. 

 

 
Imatge 8. Parcel·la Alí 
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Imatge 9. Piscina planter 

 

 

Imatge 10. Fruiters amb coberta 
 

 

4.4.2. Zona Sud-Est 

 

4.4.2.1. Parcel·la central comunitària 

 

Aquesta actua com a segon motor productiu en conjunt amb les parcel·les Nord-Oest i 

està enfocada a la producció de calçot i a cultius hivernals. També consta de varies 

parcel·les petites successives (imatge 11) i sempre una o dues d’elles serveixen d’espai 

comunitari per realitzar activitats; xerrades, tallers, calçotades, etc. En aquestes 

parcel·les s’hi realitza la pastura de cavalls de carn de forma rotativa, quan han acabat 

de pasturar-ne una, es traslladen a la següent i aquella queda lliure i fertilitzada per la 

temporada següent[13]. 
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Imatge 11 Parcel·la comunitària S-E 
 

 

 

4.4.2.2. Oliveres 

 

Just al final de la parcel·la comunitària en direcció Sud-Est trobem una vintena d’oliveres 

amb coberta vegetal. Igual que les vinyes ja eren a la finca quan s’hi va reactivar  

l’activitat agrícola ara farà dos anys. D’ elles s’hi obté alguns litres d’oli però no se les 

treballa pràcticament, llevat de la temporada de calçot (imatge policultiu d’olivera i 

calçot del plànol 3.2.). Forma part, conjuntament amb els fruiters i les vinyes, dels cultius 

de baix manteniment que tenen poca productivitat però un valor històric i un interès 

especial per aquest treball. Es tracta d’un grup d’espècies amb important adaptació a 

les condicions climàtiques i geogràfiques dins del PNSC i per tant resultaran útils a l’hora 

de fer una proposta agroforestal a diverses zones del parc . 
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4.4.2.3. Zona del Te Mescal 

 

Aquesta zona està situada a sota de les parcel·les comunitàries i al marge Sud de la finca, 

la part més ombrívola i propera a la Riera. Un cop al més s’hi celebra una cerimònia 

d’origen mexicà on es pren el mescal de forma sanadora i medicinal. La zona compta 

amb una infraestructura de fusta i un espai per fer foc controlat.  

 

 

4.4.2.4. Zona de teràpia canina 

 

Al final de la finca em direcció Sud-Oest hi ha una zona on una etòloga realitza la teràpia 

a diversos gossos amb problemes. Al estar força allunyada del centre de la finca i situada 

a la part més humida i ombrívola no s’hi practicava l’agricultura però amb aquesta 

formula, un espai “mort” té un ús terapèutic i aporta uns valors ètics al projecte 

comunitari de Can Santoi, on no només s’hi fa agricultura sinó també cohesió social. 

 

 

 

4.4.3. Resum de parcel·les d’interès 

 

La finca consta de 4 parcel·les cultivades amb tècniques regeneratives i varietats 

tradicionals, i 3 espais amb cultius de baix manteniment, però que segueixen essent 

productius i d’elevat interès per l’elaboració del model agroforestal. Es poden observar 

les parcel·les d’interès al plànol 1.1.  de l’apartat 8. 
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4.5. Cultivars  

 

Els cultivars que es produeixen a Can Santoi són principalment varietats tradicionals de 

Collserola (Tomàquet Mandó, Broquil de Santa Teresa, Enciam del Sucre, Enciam de cua 

d’oreneta, Tomàquet Pera de Girona, Tomàquet Pometa, Tomàquet Mongri...) i llavors 

ecològiques seleccionades arreu de Catalunya amb bona adaptació als sòls del PNSC. El 

material vegetal s’obté de planter propi i del catàleg ecològic de l’empresa Casas. 

Respecte a les  llavors que s’hi sembren, l’Eduard afirma que han provat i segueixen 

provant pràcticament totes les varietats de Les Refardes, la xarxa de “llavors ecològiques 

fetes aquí”, catàleg de les quals està adjunt al Document 1 de l’Annex B. A Can Santoi 

també funcionen molt bé els pebrots de Reus, els italians, les cols, les coliflors, l’enciam 

i la bleda recuperada del bosc de la Rierada. 

 

4.5.1. Tomàquet Mandó 

 

Respecte a les varietats tradicionals o “Baluards” hi destaca, per volum de producció 

(750 kg l’última campanya), el tomàquet Mandó (imatge 12) [9].  

“Aquesta varietat de gran calibre, pell fina vermell-ataronjada i molt saborosa, s’ha 

cultivat durant moltes generacions a la masia de Can Mandó. La varietat s’ha recuperat 

després d’anys de treball en un projecte amb el suport del CPNSC (Consorci del PNSC). 

La primera temporada que es va comercialitzar va ser el 2015 després de 5 anys de fixar-

la i garantir-ne la seva puresa, i va tenir bona acollida, tant per la mida com pel sabor. A 

part de Can Santoi també es comercialitza a Can Domènec (El Papiol/Sant Cugat), a la 

vinya de Can Font (El Papiol), a Can Bofill (Molins de Rei), a l’Ortiga/Can Montmany 

(Valldoreix), a la Rural de Collserola (Sant Cugat) i a Can Puig (El Papiol). “ [14] 

 
Imatge 12. Tomàquet Mandó 
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4.6. Operacions culturals 

 

A Can Santoi es posen en pràctica les tècniques que s’explicaran a continuació però 

estan sota revisió permanentment i actualització constant. A l’apartat 4.11 es discutiran  

si són adequades i si es consideren útils per l’elaboració del  model. 

 

4.6.1. Treball del sòl 

 

Pràcticament inexistent. Es van realitzar passades fondes amb tractor per airejar el sòl 

de les diverses parcel·les quan es va tornar a treballar la finca el 2016, després de més 

de 50 anys sense haver-la treballat. Es preveu fer-ne puntualment alguna al cap de 4 

anys si no hi ha una bona estructura o s’hi crea sola de treball. 

Un cop cada campanya es fa una passada amb el motocultor als primers centímetres  de 

les parcel·les hortícoles per reconstruir de nou els cavallons. 

 

4.6.2. Reg 

 

El reg juga un paper molt important en horticultura. De fet és un dels factors limitants a 

la majoria de finques del PNSC. Per sort, Can Santoi té un dipòsit d’emmagatzematge 

d’aigua de pluja a la masia, i per situacions de sequera disposa de 4 pous històrics 

propers a la finca. 

 

S’utilitza un sistema de reg localitzat i d’aspersió únicament per la pastanaga. Amb 

l’ajuda d’un capçal de reg senzill s’extreu l’aigua del dipòsit i per pressió es fa arribar fins 

les els ramals de les diferents parcel·les hortícoles. Es realitzen regs de suport en mesos 

de màximes necessitats (Juliol-Agost) i regs antigelades al hivern. 
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4.6.3. Fertilització 

 

Es treballa la rotació, el guaret de curta durada i l’adob verd com a operacions indirectes 

per mantenir la fertilitat i s’aplica el fem d’hípica com a abonat de base, combinat amb 

diversos preparats que n’optimitzen l’efecte. A continuació, s’exposen els preparats 

esmentats. 

 

4.6.3.1. Bocashi  

 

A la finca es preparen bocashi, com a principal abonat orgànic fermentat, i altres 

vermicompostatges complementaris (imatge 13). 

 

“Els abonats orgànics fermentats són resultants de la fermentació o semi-descomposició 

aeròbica (amb presència d’oxigen) de residus orgànics per mitjà de poblacions de 

microorganismes, quimioorganotròfics, que existeixen en els propis residus, en 

condicions controlades, i que produeixen un material parcialment estable de lenta 

descomposició en condicions favorables i que son capaços de fertilitzar els cultius i 

alhora nodrir el sòl.  A través de la inoculació i reproducció d’organismes natius presents 

en els sòls locals i el llevat, els materials es transformen gradualment en nutrients de 

excel·lent qualitat disponibles per la terra, les plantes i la pròpia retroalimentació de 

l’activitat biològica. Finalment, cal dir que la seva aplicació activa una sèrie de 

rizobacteries promotores del creixement de les plantes i de bio-protecció, a més 

estimula fito hormones i fito reguladors. Bocashi concretament, prové del Japonès, i vol 

dir “coure al vapor” els materials del abonat, aprofitant el calor que es genera la 

fermentació.”  

(Adaptació de Ministerio de Agricultura y Ganaderia, el Salvador. FAO)[15] 

La fórmula que s’utilitza a Can Santoi (imatge 14) consisteix en diverses capes de palla, 

terra de la finca, gallinassa , carbó, farina de roca i una solució d’aigua, llevat i 

melassa.[16] A la imatge 15 es troben les indicacions esquematitzades per la seva 

preparació. 
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Imatge 13. Compostatge a Can Santoi 

 

 

 

 

 

Imatge 14. Esquema energètic del Bocashi a Can Santoi 
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Imatge 15. Esquema preparació d’un Bocashi 
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4.6.3.2. Biofertilitzant super-magre 

 

“Els biofertilitzants són súper abonats líquids amb molta energia equilibrada i en 

harmonia mineral. Es preparen a base de fem de vaca molt fresc, dissolt en aigua 

enriquida amb llet, melassa i cendra, que s’ha fermentat durant varis dies en bidons o 

tancs de plàstic de forma anaeròbica (sense oxigen) i moltes vegades enriquits amb 

farina de roca molta o algunes sals minerals com sulfat de magnesi, zinc o coure.  

Serveixen per nodrir, recuperar i reactivar la vida del sòl, enfortint la fertilitat de les 

plantes i la salut dels animals. Alhora serveixen per estimular la protecció de cultius 

contra l’atac d’insectes i malalties. Per altre banda, serveixen per substituir els 

fertilitzants químics altament solubles de la indústria, els quals són molt cars i creen 

dependència entre la pagesia. 

S’apliquen de manera foliar i funcionen principalment a l’interior dels cultius. 

Enforteixen l’equilibri nutricional com a mecanisme de defensa a través dels àcids 

orgànics, les hormones de creixement, antibiòtics, vitamines, minerals, enzims i 

coenzims, carbohidrats, aminoàcids i sucres complexos, entre d’altres, presents en les 

relacions biològiques, químiques, físiques i energètiques que s’estableixen entre les 

plantes i la vida del sòl.” (Rastrepo 2007)[17] 

Els biofertilitzants enriquits amb farina de roca/cendra i llevat com el que utilitzen a Can 

Santoi, després del seu període de fermentació (de 30 a 90 dies), estaran llestos i 

equilibrats en una solució tampó i col·loïdal. 

 

El Raúl prepara aquesta recepta de biofertilitzant de Jairo Restrepo en bidons 

hermètics(imatges 16, 17 i 18). Aplica als cultius de 6 a 8 dosis, d’entre el 2-5% de 

producte dissolt per litre d’aigua, durant tot el cicle de cultiu. [18] 
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Imatge 16. Bidons de biofertilitzant a Can Santoi 
 

 

  Imatge 17. Esquema energètic del fertilitzant a Can Santoi 
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Imatge 18. Ingredients del biofertilitzant en fermentació  

Font; Rastrepo 2007 

 

4.6.3.3. Ormus 

 

“L’Ormus, Or Monoatòmic, és una substància, descoberta per David Hudson el 1975,  

que té enormes propietats beneficioses per l’esser humà i també pels cultius. És un 

súper conductor que permet que l’energia flueixi fàcilment aconseguint una vibració 

més alta a nivell cel·lular. En agricultura s’utilitza com a potenciador de creixement i 

enforteix el sistema immunològic ajudant a restaurar cèl·lules  malmeses. En resum, 

multiplica el rendiment ja que afavoreix entre altres coses la activitat estomàtica (porus 

més dilatats)” (Alimentación Nutricional Natural, 2018)[19].  

 

S’obté de la mescla d’aigua de mar amb una solució de 20g de sosa càustica per cada L 

d’aigua. El precipitat blanc que queda es deixa reposar una nit i es retira la part liquida 

que no ha quedat sedimentada. Es neteja 3 o 4 vegades amb aigua normal  repetint la 

sedimentació.  D’un litre d’aigua de mar s’obté de 100 a 150 ml de suspensió de 

precipitat, La solució d’aplicació és de 1ml Ormus/L d’aigua ( J.Rastrepo, curso 

ECOBétera, 2017) [20].  
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4.6.3.4. Coberta vegetal i adobs en verd 

 

A les parcel·les  de pastura rotativa o en guaret, entre les oliveres i les vinyes, i en general 

a tots els marges (Imatge 19), es deixen créixer capes herboses d’espècies autòctones 

com la Ravenissa, la Rúcula, la Grosella, rebrots de Bleda del bosc... També s’hi afegeixen 

espècies com la Trepadella (Document 1,Les Refardes, Annex) que funcionen com a 

farratgeres i alhora d’adob verd en enterrar-ne les restes.  

 

Les cobertes vegetals són capes herboses amb una funció revitalitzant que millora 

l’estructura i enriqueix de matèria orgànica i humus el sòl. A més, cobreixen el sòl per 

lluitar contra l’erosió i les pèrdues per lixiviació, són refugi de fauna auxiliar i mantenen 

Tº i HR, les arrels trenquen la compactació del sòl, milloren la circulació d’aire i aigua i 

estimulen la microfauna.  (Agriculturers, 2016) [21] 

 

 

Imatge 19. Cobertes vegetals a Cans Santoi 

 

 

 



Bases pel projecte de l’espai lliure  agroforestal: el cas de Can Santoi com a model per Collserola  35 

  
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC – Barcelona Tech  

4.6.4. Selecció de les operacions culturals útils pel model 

 

En aquest apartat es realitza la valoració de les diferents tècniques anteriorment 

esmentades i s’hi escull les realment útils per implantar el model agrícola (apartat 5). 

Cal remarcar que no s’han realitzat proves analítiques respecte la fertilitat del sòl com 

una cromatografia, el balanç d’extracció del cultiu a traves de l’analítica del sòl o una 

determinació textural/estructural. Totes elles haurien estat útils per comprovar la 

fertilitat del sòl de Can Santoi i fer una selecció més concisa i definitiva de les operacions.  

També hagués estat interessant fer l’estudi de la biodiversitat a traves de l’Índex de 

Shannon, o un recull de les espècies per fer un diagnòstic de plantes bioindicadores. 

Paràmetres a tenir en compte per a una possible implantació del model. 

  

Tot i no poder afirmar rotundament que és un sòl molt fèrtil, cal remarcar que s’intueix 

un grau elevat d’equilibri i de vida al sòl que es reflecteix en l’absència de malalties, la 

producció constant i de calibres molt dignes i la presència de molta fauna útil als marges. 

Indicis observats durant les visites però dels quals no hi ha evidències empíriques. Així 

doncs, els criteris de selecció de les tècniques han estat la fiabilitat de la bibliografia 

consultada al respecte. Només s’han escollit les que tenen referencies científiques que 

les avalin. 

 

Respecte al treball del sòl al estar sota mínims s’accepta com a bona pràctica i útil pel 

model [22].  En quant al reg, sense aigua no hi ha horticultura per tant serà vital que el 

model impliqui un o diversos punts d’aigua.  

 

Respecte a la fertilització cal remarcar que qualsevol tipus d’aport de Matèria Orgànica, 

sobretot de forma compostada, serà vital per mantenir els microorganismes del sòl 

actius. Així es contribuirà a la fixació dels nutrients en el complex argilo-húmic, que juga 

un paper essencial en l’emmagatzematge de macro i micronutrients. També en la 

estructura, en la regulació de la solució del sòl i les formes solubles absorbides per les 

arrels[11].  Per tant els adobs orgànics tipus fem de cavall i gallinassa, i sobretot el 

Bocashi es consideren molt útils com a estratègia de fertilització.   
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En quant als biofertilitzants i en base a nombrosos estudis a llatino-amèrica realitzats en 

les últimes dècades, com la referència [23], podem afrimar que potencien molt l’activitat 

microbiana i per tant és una pràctica beneficiosa en un model de recuperació 

agroecològica. 

 

Tot i existir una infinitat de referències a internet que afirmen les “meravelloses” 

qualitats de l’Ormus, i concretament com potencia el creixement al ser utilitzat com a 

fertilitzant en fulla, no hi ha evidències científiques de que els seu ús sigui beneficiós per 

agricultura i per tant es descarta la seva introducció dins del model. 

 

Finalment, respecte les cobertes vegetals existeixen nombroses referències en vinyes 

biodinàmiques, oliveres i fruiters ecològics [24]. Per tant serà de les operacions 

imprescindibles pel model.  
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4.7. Sanitat vegetal 

 

No hi ha problemes de sanitat vegetal ja que la fauna auxiliar i l’equilibri nutricional del 

sòl no permeten que les poblacions es disparin sobre els llindars de dany per als cultius. 

I si noten la presència d’algun desequilibri, com per exemple l’excés d’eruga en fulla, la 

deixen a la planta i deixen que l’ecosistema s’autoreguli. Per tant, no es realitzen 

tractaments a la finca. 

 

El principal problema, igual que a tot Collserola, és el Senglar [25]. Aquest causa 

destrosses puntualment però amb la superpoblació de l’espècie aquest impacte 

augmenta.  A Can Santoi procuren que els accessos de la finca romanguin sempre 

tancats i de moment han controlat els danys en collita de manera força efectiva.  

 

 

 

4.8. Mà d’obra social 

 

El motor de la finca és el capital humà. A banda de l’Eduard, el Raúl i l’Alí que hi treballen 

pràcticament cada dia, també hi participen horticultors voluntaris que treballen cada 

dimecres al matí. El plantejament és el mateix que el dels horts comunitaris. Els 

voluntaris, cultiven conjuntament amb l’Eduard les parcel·les comunitàries i aprenen 

conceptes bàsics d’agricultura regenerativa i tradicional de Collserola. L’Eduard actua 

com a font d’informació i mentor durant aquesta franja horària de la setmana. Aquesta 

fórmula no pretén treure benefici de tercers oferint oci o cursos de formació pagant, 

sinó fer partíceps de la preservació del patrimoni agrari a la població de la zona i alhora 

promocionar l’agricultura entre la joventut, ja que aquesta no té altre oportunitat 

d’accedir a la terra. L’Eduard durant les visites ha mostrat molt interès perquè estudiants 

d’agricultura vinguin a iniciar-hi els seus projectes, ell afirma que els cedeix una de les 

parcel·les per que puguin començar a cultivar-la. 
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Els i les voluntaris/es de Can Santoi funcionen amb una economia alternativa i una 

moneda social, on cadascú valora la seva força de treball fent ús del productes de 

l’Agrobotiga com a rebost de fruita i verdura (imatge 20). És a dir, a canvi d’ajudar a tirar 

endavant el projecte els i les treballadors/es s’emporten una cistella setmanalment amb 

els productes que necessiten. És una manera justa de repartir els beneficis de la finca i 

dona sentit als pilars d’autosuficiència i sobirania alimentaria amb els que treballa el 

projecte.   

 

 
Imatge 20. Cistelles de verdures a Can Santoi 

 

 
Imatge 21. Agrobotiga 

Font: Facebook 
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4.9. Canals de distribució 

 

La distribució és literalment de proximitat, sense intermediaris i completament a la 

carta. Actualment els principals canals de distribució són un restaurant Slow Food, una 

Escola propera i unes 40 cistelles de producte de temporada. Segons la demanda 

s’elaboren els fulls de cultiu per la següent campanya. Però les quantitats de producte 

distribuït són extremadament variables.  El repartiment el realitza el mateix Eduard amb 

cotxe. 

 

Can Santoi treballa en contacte amb nuclis de la Cooperativa Integral Catalana [26] i la 

Xarxa d’Agrobotigues [27]. Això comporta que l’Agrobotiga, que està oberta cada 

dissabte de 10 a 13.30h, disposa de estoc procedent d’altres agrobotigues i projectes 

agrícoles i ramaders del PNSC i les zones properes, com ara conserves, fruita, 

hamburgueses i salsitxes veganes, etc (imatge 21). 

 

 

4.10. Resum balanç energètic 

 

L’esquema de fluxos energètics es troba a la imatge 22 i amb més resolució al plànol 1.2.  

Es pot comprovar a simple vista que no és l’esquema habitual  d’una explotació agrícola, 

on les entrades/ aports energètics estan compensats amb les sortides/extraccions del 

cultiu, en una sola direcció lineal.   

 

Els inputs externs més importants i constants són l’aigua de reg, l’adquisició de les 

Refardes, els materials per la preparació dels fertilitzants orgànics i la Mà d’obra.   

 

Els materials externs utilitzats pel biofertilitzant super-magre i els “compost” són; Sèrum 

(o llet crua), Melassa ( o extracció de suc de canya), llevat, fem de vaca fresc o gallinassa 

i arròs. Totes ells matèries primeres molt poc costoses i disponibles a l’entorn proper, 
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amb l’avantatge que amb poca quantitat s’obtenen preparats suficients per fertilitzar 

tota la finca. 

 

Imatge 22. Esquema de fluxos energètics a Can Santoi 
 

 

Finalment la Mà d’obra que participa de forma constant i comporta una entrada 

energètica vital pel desenvolupament de les activitats del projecte, rep una recompensa 

immediata en forma de moneda social (cistella setmanal).  

 

En quant a elements pràcticament autoregulats trobem els cultius d’interès agroforestal 

esmentats anteriorment; les vinyes, les oliveres i els fruiters. Aquests funcionen 

autònomament i a més aporten una producció mínima però anual i constant de vi, oli i 

fruita. 

 

Les pastures també actuen de manera cíclica energèticament parlant, fan el 

manteniment de les capes herboses i fertilitzen la terra de les diverses parcel·les. 
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Per altre banda, el producte final que surt de la finca i és distribuït a través de 

l’Agrobotiga al restaurant, l’escola i els clients de cistella, no va més lluny que l’àrea 

metropolitana i per tant la petjada de carboni dels productes és molt baixa, tant per la 

seva obtenció com pel seu transport.  

En conclusió, Can Santoi, treballa amb un model circular en quant a fluxos energètics. 

No depèn gairebé d’inputs externs, no genera residus i treballa amb material de la 

pròpia finca en l’obtenció de productes que es distribueixen a destins pròxims a 

Collserola. Per aquesta conjuntura, resulta útil per a la construcció d’un model energètic 

de baix consum extrapolable a altres espais del Parc per recuperar tant el patrimoni 

agrari com per treballar zones puntuals que necessiten un model d’implantació.  Aquest 

model és el que es proposa a l’apartat 5. 

 

Cal remarcar que no s’han pogut obtenir dades concretes d’extraccions per collita o 

inputs com podrien ser L/ha, KJ/ha, Tn, Euros, etc. ja que la manca d’un full de cultiu, un 

parcel·lari i una memòria descriptiva dels mitjans de producció no ho han permès. Amb 

la dificultats afegides següents; la implantació del projecte és molt recent; hi ha una 

elevada flexibilitat en els usos de les parcel·les comunitàries tant de combinació de 

varietats (sistemes de policultius hortícoles) com en aplicacions;  i finalment els canals 

curts de distribució no permeten fer  un  estudi de la petjada de carboni precisa de les 

cistelles, ja que el contingut d’aquestes és variable cada més i el destí final també. 
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5. Proposta 

 

La proposta conté el Model Agrícola de recuperació del patrimoni agrari en diverses 

parcel·les properes a Can Santoi tocant a la zona de Molins de Rei. Aquest reuneix per 

una banda els condicionants que fan de la finca estudiada un espai òptim per restablir-

hi l’agricultura, l’elecció de les parcel·les potencials seguint aquest criteri, quins 

avantatges tindria la seva conversió a parcel·les hortícoles productives i finalment es 

proposa un model de gestió d’aquests espais per impulsar-ne la seva activació. Està 

il·lustrada en els plànols 2. 1 i 2.2 de l’apartat 9.  

 

 

5.1. Model Agrícola 

 

Aquest model consisteix en localitzar les parcel·les amb antecedents agrícoles en un 

marge de 50-60 anys vista que reuneixen els condicionants que tenia Can Santoi abans 

de recuperar-hi l’activitat. Bàsicament extreure un model de finca per replicar-lo al llarg 

de la zona de la Rierada i suposar que amb les mateixes directrius de Can Santoi es 

convertiran en zones productives que recuperaran el patrimoni agrari i fomentaran el 

mercat local.  

 

5.1.1. Condicionants 

 

5.1.1.1.  Antecedents agrícoles 

 

El condicionant bàsic per la recuperació agrícola és que la terra ja hagi estat treballada 

al llarg de la seva història i sobretot en els últims anys. Per una banda, perquè encara 

conservaran la distribució espaial en quant a parcel·les, marges i camins, fet que 

facilitarà l’accés i el treball. Per l’altre, l’estructura del sòl s’haurà mantingut “estable”, 

conservada per una coberta vegetal d’herbàcies perennes i arbustives, amb l’aparició 

d’alguna llenyosa però encara en un estat de transició que no haurà arribat a bosc 

secundari. I, en el millor dels casos, es podrà agilitzar el procés  d’arrendar-la si el 



Bases pel projecte de l’espai lliure  agroforestal: el cas de Can Santoi com a model per Collserola  43 

  
 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC – Barcelona Tech  

propietari o la família que l’ha heretat encara estan localitzables i no se n’han desentès.  

(Imatge 23) 

  

 
 

Imatge 23. Comprovació antecedents agrícoles de les parcel·les potencials 
Font: Vissir3 
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5.1.1.2. Proximitat amb la Riera o altres aqüífers  

 

La Riera de Vallvidrera i el seu pas envoltant la finca de Can Santoi ofereixen un 

microclima més temperat a la finca i menys muntanyenc que a altres zones del Parc. Per 

l’elecció de les parcel·les potencials s’ha estudiat les finques pròximes a la Riera en 

direcció Sud-Oest cap a Molins de Rei, tenint en compte no només la riera sinó també 

els rierols que l’alimenten.   

 

5.1.1.3. Sistema d’acumulació d’aigua de pluja 

 

Com s’ha esmentat en apartats anteriors, l’aigua i la possibilitat de canalitzar-la és el 

punt clau per a qualsevol explotació. A Can Santoi, la facilitat de utilitzar-la a qualsevol 

època de l’any és clau per evitar gelades hivernals o estrés hídric per sequera a l’estiu. 

Partint de que per la viabilitat de la producció és indispensable per les finques potencials 

s’ha escollit les parcel·les que properes a Can Planes, que conté una font canalitzada a 

dos embassaments (imatge 24), un d’ells molt gran i de forma triangular que antigament 

feia anar un molí, actualment en desús[28]. La seva capacitat d’acumulació d’aigua de 

pluja és molt elevada i  l’aigua d’extracció està disponible durant tot l’any.  

 

 

Imatge 24. Situació dels embassaments de Can Planes 

 

Masia de Can Planes 
Embassaments 
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5.1.1.4. Elevada irradiació 

 

Les hores d’exposició solar són un factor important pels cultius. Per l’horticultura de 

muntanya que es practica a Collserola això implica que encara que tinguin zones més 

ombrívoles, que també són necessàries en èpoques de molta exposició solar i que 

permeten jugar amb les rotacions, la major part tingui una exposició alta. Les finques 

properes a Can Planes consisteixen  en unes clarianes elevades en la zona de transició 

de la serra amb el riu Llobregat (imatge 25). Una zona molt més plana que la de Can 

Santoi que al extrem Sud-Est té una part molt ombrívola, on té lloc la teràpia canina, 

causada pel pendent de la serra (imatge 26). 

Cal remarcar que mentre que els tres primers condicionants són factors limitants en la 

tria de les parcel·les aquest és necessari però menys important. 

 

Imatge 25. Situació clariana de les parcel·les de Can Planes. Font: GoogleEarthPro 

 

Imatge 26. Zona més ombrívola a Can Santoi. Font: GoogleEarthPro 

Zona més ombrívola 

Pendent 
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5.1.2. Localització de les parcel·les 

 

Es mostren al plànol 2.2 i a la imatge 27. 

Estan ordenades seguint el curs de la riera en direcció Llobregat. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Imatge 27. Localització de les parcel·les potencials 
Font: Vissir3 i GoogleEarthPro 
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5.1.3. Comprovació CREAF i ENPE 

 

Per l’elecció de les parcel·les s’ha realitzat també la comprovació d’usos del sòl a traves 

de la capa cobertes del sòl del CREAF (Imatge 28). Les parcel·les 3 i 4 es cataloguen com 

a prats i herbassars, la 2 i la 5 com a espai agrícola, la 6 com a matollar, i la 1 com a bosc 

poc dens en algunes parts i dens en les altres.  Antigament la propietat hauria estat de 

Can Planes però amb la desqualificació dels sòl per la reserva viària de la Via de Cornisa, 

la carretera que pretenia creuar Collserola des de Sant Cugat fins a Molins de Rei (imatge 

29), van quedar  inoperatives. 

 

És  dir, les parcel·les que es podrien utilitzar per fer una prova pilot de extrapolació del 

model agrícola de Can Santoi serien la 3, 4 i la 6. La 2 i la 5 s’haurien de negociar per un 

aprofitament real, amb el propietari, ja que l’anàlisi dels usos en els últims anys mostra 

que han estat llargues temporades en guaret, poc treballades i sempre en extensiu. 

Finalment, la 1 podria ser una parcel·la pilot del model agroforestal que es 

desenvoluparà a l’apartat 3.3. 

 

A més de la comprovació d’usos del sòl s’ha realitzat la delimitació de les parcel·les 

únicament a les parts que figuren fora de l’Espai Natural de Protecció Especial ,ENPE 

(Imatge 30).  

 

 

 
Imatge 28. Comprovació CREAF.  

Font: Vissir3 
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Imatge 29. Via de Cornisa 

Font: AMB.cat 
 
 

 
Imatge 30. Comprovació ENPE 

Font: Vissir3 
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5.1.4. Proposta d’iniciativa agrària per les parcel·les 

 
Referent a la nova pagesia, cal citar la Diagnosi tècnica del 2017. Aquesta recomana el 

següent;  

“Cal donar facilitats d'infraestructura, terra i econòmiques als nous pagesos i pageses 

que es vulguin incorporar però assegurar a la vegada que tenen formació, experiència i 

un coneixement mínim del que implica dedicar-se professionalment a l'activitat agrària. 

Així mateix, cal tenir present que els primers 5 anys després de la nova instal·lació són 

complicats i per tant és clau que almenys durant aquest període els nous projectes 

comptin amb un acompanyament per part de tècnics i professionals.  

Les experiències d’incubadores agràries, encara amb molt camí per recórrer a Catalunya, 

van justament en aquesta direcció i podria tenir sentit tractar d'implantar-ne una a 

Collserola. A més, es podria relacionar la incorporació de noves persones al sector amb 

la previsió del relleu generacional de les finques que no el tenen garantit, una pràctica 

que per exemple ve realitzant amb força èxit des de fa anys l'Escola de Pastors en l'àmbit 

de la ramaderia extensiva. 

Donada la precarietat que presenten els projectes productius a Collserola pel que fa a 

les formules d'accés a la terra seria necessari establir algun tipus de mediació pública 

entre propietaris i pagesos per tal de promoure contractes d'arrendament apropiats que 

donin més seguretat a la pagesia.”(Diagnosi tècnica, 2017)[8] 

 

En conclusió, les parcel·les potencials escollides en aquest treball podrien servir per 

impulsar una incubadora agrària dins l’àmbit de Collserola. Una proposta de model de 

funcionament on les institucions i els propietaris pactessin una responsabilitat 

administrativa/jurídica o ara bé un servei de gestoria cooperativa i facilitessin l’accés  a 

la terra a joves agricultors amb energia i formació, que assessorats per un equip tècnic 

els primers anys recuperés l’activitat agrària en aquestes parcel·les. No se’n cediria la 

propietat d’entrada sinó que es donaria el dret a treballar-la, amb la possibilitat de 

compra o traspàs si s’escau en un futur. Més informació sobre incubadores agràries al  

Document 2, Annex B.  
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Si es tirés endavant la iniciativa, el maneig de les parcel·les seria amb les tècniques 

escollides a la finca de Can Santoi. Combinades amb les que fossin necessàries en cada 

cas, però amb les mateixes directrius; cuidar el sòl, buscar referències en els ecosistemes 

veïns, promoure la cohesió social, les varietats tradicionals i sobretot l’economia 

col·laborativa i els canals curts de distribució per a crear models de proximitat. 

 

 

6. Conclusions 

 

6.1. Conclusions del treball 

 

En termes de viabilitat, el projecte té una viabilitat econòmica mitjana. Una de les 

principals causes és que hi manca una planificació i un seguiment més exhaustiu de les 

entrades i sortides tant de matèries primeres com de producte. No té problemes de 

distribució ja que tampoc treballa amb grans volums de producte. Però el balanç 

econòmic general no permet a l’Eduard, ni a la resta de pagesos, dependre només de 

Can Santoi per viure. No podem afirmar empíricament que la viabilitat ecològica és molt 

alta tot i que hi ha indicis de que ho sigui; l’absència de problemes sanitaris, refugi dins 

la finca d’aus i altres animals d’interès del PNSC. Això és degut a la mimetització amb 

l’entorn que té Can Santoi. La mimetització amb el bosc. El bosc és el sistema més 

productiu de la naturalesa; està autoregulat a nivell energètic; no depèn de inputs 

externs i té una elevada biodiversitat gràcies a l’estratificació tant de les parts aèries de 

les espècies vegetals que el conformen com de les arrels. Aquestes exploren diferents 

horitzons i es complementen alhora d’absorbir els nutrients del sòl i mantenir-ne la 

humitat. Cal simular les condicions “bosc” en els cultius perquè siguin molt més 

productius i equilibrats. Aquest és un dels principis de la permacultura i és una de les 

bases de l’agricultura orgànica/regenerativa.   

 

Les diverses operacions culturals que es duen a terme a Can Santoi estan enfocades a 

complir aquestes premisses. És per això que esminimitzen molt els inputs externs i es 

procura que tot es re-circuli dins del propi entorn de la finca. S’associen cultius i es 
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mantenen totes les parcel·les amb coberta per no perdre sòl útil per degradació i per 

mantenir-hi una humitat constant.  

En conclusió general podríem dir que la finca de Can Santoi funciona com a projecte de 

promoció de l’agricultura tradicional a petita escala, molt útil per plantejar un model 

d’agricultura semblant a diverses parcel·les properes. Però per plantejar un model 

agrícola a gran escala arreu del PNSC caldria replantejar la fórmula. Conservant la 

majoria de les tècniques regeneratives i les varietats locals, però caldria 

“professionalitzar” altres aspectes. Sobretot en l’àmbit de la planificació econòmica. 

Caldria organitzar i documentar la memòria descriptiva dels mitjans de producció, els 

fulls de cultius, els parcel·laris, els canals de distribució, etc.  

 

En quan a la possible implantació del model de Can Santoi a les parcel·les de Can Planes 

es consideren bastant útils les directrius de la proposta espaial però caldria aprofundir 

en les referències cadastrals i sobretot definir una proposta de gestió més concreta. Aquí 

intervindrien com a interlocutors els òrgans de gestió pública i els propietaris d’algunes 

de les parcel·les.  

 

El contingut que respon a l’objecte del treball finalitza en les conclusions anteriors.  

 

Paral·lelament, el teixit agrari dins del PNSC (Can Santoi inclòs), des del 2016 ha estat 

sotmès a estudi amb la premissa de promoure-hi una Transició Agroecològica. Aquesta, 

impulsada pel Consorci del Parc, l’AMB, la Diputació de Barcelona i altres entitats 

col·laboradores, ja ha superat la fase de recopilació d’informació i anàlisi de les 

problemàtiques de la pagesia (Diagnosi Tècnica 2017)[8]. També la fase de diagnosi del 

sistema alimentari en l’àmbit del PNSC i el disseny del Pla d’Acció Integral i Sostenible 

(PAIS) (Diagnosi Participativa 2018)[29]. Actualment es troba a la fase d’acció 

participativa com s’indica a la imatge 31. És en aquesta fase on aquest treball pot ser 

útil com a punt de partida per plantejar diverses propostes espaials que podrien 

esdevenir models agrícoles i  agroforestals en un futur. A l’Annex A s’ha recopilat un 

resum de les dues diagnosis i s’inclou una proposta d’emplaçament per diverses 

activitats de agroforestals dins l’àmbit del PNSC. 
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Imatge 31. Fases de la Promoció per una Transició Agroecològica a Collserola 

Font: Diagnosi participativa 2018 
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2. Documentació gràfica 

 

Els plànols estan numerats segons la part del treball a la que pertanyen. La primera, és 

l’anàlisi de la finca, la segona la proposta agrícola i la tercera la expansió del model. 
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3. ANNEX A 
3.1. Potencial agrícola del PNSC 

 

Aquest apartat de l’Annex A consta d’una resum general de la realitat socioeconòmica 

que viu la pagesia i del sistema alimentari de Collserola. Consisteix en l’adaptació de les 

conclusions extretes de la Diagnosi Tècnica “Les experiències de producció agrària del 

Parc Natural de la Serra de Collserola” i la Diagnosi Participativa “El sistema alimentari 

de Collserola. Reptes i potencialitats per a la transició Agroecològica”. Ambdues molt 

útils per la referenciació d’aquest treball.  La primera elaborada per l’Associació Arran 

de Terra, Eines per la Dinamització Local Agroecològica, el març del 2017, per encàrrec 

del Consorci de Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC). I la segona, elaborada per 

Arran de Terra amb la col·laboració de la Fundació Entretant@s, el març del 2018, per 

encàrrec del CPNSC amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona.  

 

 

3.1.1. Resum de l’activitat agrícola al PNSC 

 

D’acord amb la Diagnosi Tècnica del 2017 i la Diagnosi Participativa del 2018;  

 

L’activitat agrària es troba en una situació difícil. L'abandonament de cultius, la pèrdua 

de sòl agrícola i la disminució del nombre de pagesos/es professionals, s'ha aguditzat en 

els últims anys. Tot i així existeixen grans potencialitats en base les quals seria possible 

reactivar-hi l’agricultura. Per dur-ho a terme, però, cal que els agents socials del territori, 

administracions públiques al capdavant, es comprometin amb aquest objectiu i realitzin 

urgentment accions en aquesta direcció.  
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3.1.1.1. Debilitats  

 

El perfil de la pagesia  està masculinitzat (només 3 dones) i poc format en l’àmbit agrari. 

La meitat de les iniciatives de producció consideren una viabilitat econòmica baixa per 

manca de base territorial, situació que està directament relacionada amb la dificultat i 

la precarietat en l'accés a la terra, i una productivitat baixa sobretot pel baix nivell de 

professionalització en el tipus de gestió econòmica que realitzen. La precarietat 

econòmica fa que gairebé un terç de la pagesia de la serra no obtingui suficients 

ingressos de l'activitat agrària que realitza. També afirmen tenir una viabilitat ecològica 

baixa; manca d’aigua, senglars, i dificultat per trobar fems de qualitat, fet que implica 

menys aplicació, menys fertilitat i en conseqüència menys producció. En general la 

pagesia de la serra no compta amb espais propis de trobada i/o coordinació, ni amb 

dinàmiques de col·laboració i articulació estables o formals, fet que dificulta que el 

col·lectiu prengui consciència sobre quines són les seves necessitats comunes i el seu 

potencial, alhora que no facilita el intercanvi de coneixements i recursos, o l'establiment 

d'estratègies conjuntes en relació a l'accés als mitjans de producció o la comercialització. 

 

 

3.1.1.2. Amenaces 

 

La continuïtat de l'activitat agrària al PNSC afronta la desaparició del coneixement, la 

tradició i el teixit agrari tradicional, la pèrdua i el deteriorament de les infraestructures 

agràries, una “agricultura  de muntanya” que en termes de productivitat no pot 

competir amb la que es realitza en altres territoris, l'elevat preu de la terra i les dificultats 

que té la pagesia per accedir-hi,  els danys que provoca la fauna salvatge, (senglar), la 

disminució de la pluviometria, etc... 
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3.1.1.3. Fortaleses 

 

La gran majoria de pagesos fan produccions ecològiques, de qualitat i 

diversificades; conreen per mitjà de bones pràctiques agràries; i comercialitzen 

els seus productes per mitjà d'estratègies multicanal basades en circuits curts. 

Així mateix, destaca la solidesa dels equips humans que hi ha darrera dels 

projectes; el fet que les explotacions de la serra comptin amb una base social 

composada per persones consumidores que estan compromeses amb els 

projectes productius; la comunicació regular i fluida que mantenen els 

pagesos/es amb les persones que consumeixen els seus productes; i la 

dimensió social amb que compten bona part de les iniciatives de producció 

agrària de la serra. 

 

3.1.1.4. Oportunitats 

 

Per altre banda, com a oportunitats, destaquen; el fet que Collserola compti amb una 

massa boscosa que actua com a reservori de fauna auxiliar i com a barrera 

que impedeix la contaminació per deriva; l'existència en els municipis de 

l'àmbit del PN d'una gran demanda de productes de qualitat, locals i ecològics; 

el creixement del interès per part de la ciutadania i les institucions locals per la 

recuperació de l'activitat agrària en l'àmbit del PN; l'augment en l'àmbit local 

de la valoració social de la pagesia i de la feina que aquesta realitza; l'augment 

 

 

en l'àmbit local de la valoració social del paper que juga l'agricultura en el 

manteniment del paisatge; el fet que en l'àmbit del PN hi hagi una massa 

crítica d'entitats i persones compromeses amb l'Agroecologia i la Sobirania 

Alimentària; i el fet que el Consorci del PNSC dugui anys treballant en la 

reactivació agrària per mitjà d'accions com ara la creació de la marca de 

garantia «Producte de Collserola». 
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3.1.2. Recuperació del patrimoni agrari 

 

El punt clau per a la reactivació de l’activitat agrària és la dificultat en l’accés a la terra. 

La resolució d’aquesta problemàtica és complexa, però el primer pas pot ser oferir 

propostes alternatives als propietaris de terrenys agroforestals dins del Parc per abordar 

problemes com els guarets de llarga durada o el control dels marges. La gestió anual de 

les masses boscoses implica campanyes de desbrossament molt costoses, i un control 

permanent per part dels equips de prevenció d’incendis. Si s’oferís una gestió 

compartida dels espais “abandonats”, que impliques un aprofitament productiu de les 

parcel·les abandonades i el treball dels marges amb agricultura i ramaderia de les 

masses boscoses seria beneficiós tant pels propietaris, com per les institucions i els 

serveis de manteniment del PNSC.  Aquesta és la premissa per la qual s’han 

desenvolupat el Model Agrícola i la Proposta Agroforestal (apartat 9.2). Els dos partint 

de les característiques que fan de Can Santoi una iniciativa útil com a punt de partida 

per la futura construcció d’un Model Agroforestal que contribueixi a la Transició 

Agroecològica dins del PNSC. 
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3.2. Proposta Agroforestal 

 

Un dels principals reptes de la Transició Agroecològica és concebre Collserola com un 

espai Productiu a part d’un espai natural d’ús lúdic. La urbanització i l’avenç del bosc 

ocupant les terres abandonades ha donat com a resultant l’eliminació del teixit 

intermedi, el teixit agroforestal com es pot comprovar a simple vista al plànol 2.1. 

Aquesta supressió ha generat una massa boscosa molt densa i de gestió complexa a les 

vores del parc i comporta elevades despeses en un manteniment en molts casos zero 

ecològic, ja que sempre preval la seguretat avanç que l’ecologia. La proposta 

agroforestal consisteix en la identificació per una banda de zones  de potencial agrícola 

que podrien ser útils per extrapolar el model plantejat a l’apartat 3.2, i per l’altre banda 

zones  susceptibles de convertir-se en una combinació d’agricultura i treball del bosc. 

Aquesta podria representar el proper pas cap a una model de projecció espaial per una 

Transició Agroecològica. 

 

3.2.1. Zones amb potencial agroforestal 

 

Les zones amb potencial agroforestal (imatge 32), és a dir, zones on hi havia agricultura, 

ara absorbides pel bosc, i actualment amb la classificació matollars i prats i herbassars 

estan marcades amb blau fort al plànol 3.1.  Mentre que les que tenen potencial agrícola 

estan marcades amb taronja. (imatge 33) 

 

A simple vista podem observar que són zones molt més extenses en quant a hectàrees 

marcades. El model no implica fer us de totes elles, només proposa les zones idònies per 

acollir les tècniques de gestió que es proposaran a continuació. El model implica que si 

es realitzessin proves pilot amb resultats molt positius en el marc d’una transició 

agroecològica i es decidís  ampliar l’abast del projecte aquestes són, aproximadament, 

la totalitat de les zones disponibles. 
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Imatge 32. Zones potencials de la proposta agroforestal 
 
 

 
Imatge 33. Llegenda de les zones potencials de la proposta agroforestal 
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3.2.2. Concepte Agroforestry  

 

Consisteix en una combinació entre cultius, silvicultura i ramaderia (imatge 34). Es 

treballen conjuntament les diverses activitats i s’aconsegueix que es tanquin els cicles, 

ja que unes activitats treballen en benefici per les altres. Es treballen línies de cultius a 

diferents altures, combinant espècies herbàcies anuals amb llenyoses creant zones 

d’alta retenció de carboni, treballant diferents horitzons dins del sòl, i aprofitant els 

marges amb les pastures i les espècies productives adequades.  Es crea una interacció 

que obté bones productivitats i treballa diversos sectors del sistema alimentari de la 

zona.  (Wikipedia)[30] 

 

L’agroforesteria ha existit sempre i recuperar-la és un pas més que contribueix a la 

visibilització del patrimoni agrari a traves de sistemes tradicionals amb qualitats 

agroforestals. La parcel·la 1 del model agrícola podria ser perfectament una prova pilot 

per comprovar viabilitats a petita escala. Si el model funciona es pot estendre per 

algunes de les zones marcades al plànol 3.1. (imatge 32).   

 

 

 
 

Imatge 34. Esquema agroforestry 
Font: slideshare(Agroforestry)[31]  
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3.2.3. Concepte Multifunctional Woody Polyculture  

 

El Policultiu d’espècies llenyoses, herbàcies i arbustives sorgeix de l’agroforesteria i es 

una innovació en tècniques d’aprofitament agroforestal arreu del món. La realització en 

grans extensions dona elevades produccions i resiliència ja que consisteix en la 

combinació de diferents cultius anuals i perennes tant herbacis/arbustius com llenyosos 

que es desenvolupen conjuntament al llarg d’uns anys (imatges 35-37). Es poden 

realitzar en el mateix cavalló i en zones irregulars. Dificulten el pas de maquinària però 

requereixen molt poc manteniment ja que creixen com a masses boscoses amb 

clarianes, ambdues productives i coordinades (CABI[32]). Recorden a les Vinyes amb 

cobertes d’adob verd, els fruiters o les Olieres de Can Santoi. 

Són una opció que, amb els estudis varietals i de viabilitat corresponents, es podrien 

adaptar perfectament a Collserola. 

 

 

 

 

 
Imatge 35. Perennial Polyculture 

Font: Balked, 2016. [33] 
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Imatge 36. Multifunctional Woody Polyculture  
Font: TAYLOR LOVEL et al. (springer link) [34] 

 
 
 
 

 
Imatge 37. Perennial Production Polyculture 
Font: Glinn, 2016(permacultureglobal).[35] 
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4.  ANNEX B 
4.1. Les Refardes 
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10.2. Incubadores Agràries 
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