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Què vull compartir avui... 

1. El perquè de la recerca 

2. L’engranatge de l’alimentació conscient 

3. La perspectiva agropolitana 

4. La realitat agrària al Vallès Oriental 

5. Els espais rurals de la Granollers agropolitana 

6. El paratge rural de Palou 

7. Reflexions 



Què ens preguntem? 
(Monllor, 2016) 

 Com recuperar l’essència pagesa d’una terra que històricament ha estat 

agrària? 

 Com connectar les necessitats del món urbà amb la realitat del rural? 

 Quin valor té l’alimentació de proximitat en el marc d’un nou 

paradigma agrosocial? 

 Com es dóna resposta a la demanda creixent de productes locals i 

ecològics? 

 



L’engranatge de l’alimentació conscient 

Sistema 
agroalimentari 

local 

Nova 
Pagesia 

Ciutadania 
Conscient 



Equilibri de forces entre dos models 

Model 
globalitzat de 
producció i 

consum 

Engranatge de 
l’alimentació 

conscient 



1) La pagesia té futur. 

2) Bona part del futur de la pagesia està en la ciutat. 

3) Integració de les explotacions agràries intensives, en models més 

sostenibles i territorials. 

4) Sense ecocultors no hi ha paradís natural.  

 

La perspectiva agropolitana 
Jaime Izquierdo (2008) 



Rururbà 

 

Periurbà 

Rural 

 

Intermedi 
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Els espais rurals agropolitans  
Jaime Izquierdo (2008) 



L’activitat agrària al Vallès Oriental 



Reducció d’explotacions agràries 
Vallès Oriental, 1989-2009  

1989 3488

1999 1322

2009 983
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Font: Cens agrari (1989-2009) 



Evolució del tipus de conreu 
Vallès Oriental, 1989-2009 

Cereal gra Farratges Hortalisses Vinya Fruiters

1989 1381 1095 956 215 253

1999 680 420 316 114 83

2009 632 267 256 59 48
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Concentració dels caps de bestiar 
Vallès Oriental, 1989-2009 

Unitats ramaderes / Explotació ramadera

1989 39

1999 81

2009 96
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Font: Cens agrari (1989-2009) 



Envelliment de la població agrària 
Vallès Oriental, 1989-2009 

Índexs de relleu 

generacional 
1989 1999 2009 

Variació 

1999-2009 

Índex de recanvi 5,9% 13,7% 4,6% -65,4% 

Índex d'incorporació 4,0% 8,0% 3,1% -60,7% 

Índex de dependència senil 48,7% 36,2% 51,7% 41,6% 

Índex de sobreenvelliment 49,9% 49,0% 52,3% 7,3% 

Font: Jaume Viure (2015) 



Incorporació de joves agricultors i agricultores 
Vallès Oriental, 2008-2013 

 33 persones joves incorporades en 6 anys. 

 Del tots els municipis del Vallès Oriental, hi ha 18 municipis que no 

han incorporat cap jove en els darrers 6 anys. 

 Només 6 municipi han incorporat més de 2 joves en els darrers 6 anys 
(Bigues i Riells, Cardedeu, La Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Sant Antonio de Vilamajor i Santa Eulàlia de Ronçana). 

 

 9 dones (27%) i 24 homes (73%) 

 27% explotacions hortícoles. 

 67% explotacions amb marca de qualitat (CCPAE, DOP, PI). 

 



Augment de la producció ecològica 
Vallès Oriental, 2011-2016 

Productors Elaboradors Comercialitzadors Total

2011 43 26 11 80

2016 65 50 22 137
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Font: CCPAE (2016) 



Xarxa d’agents actius 

 Públics 

 Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 Consorci de Gallecs  

 Ajuntaments de Bigues i Riells, Cardedeu, Granollers, Mollet del 
Vallès, St. Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Sant Celoni, etc. 

 

 Privats 

 Associació Agroecològica de Gallecs 

 Cooperativa Agrària del Vallès 

 Cuina VO 

 Llavors Orientals 

 La Magrana Vallesana  

 SAT Palou 

 Slow Food Vallès 



Valorització de la producció local al Vallès Oriental 

 Publicacions: 

 Catàleg de Productors Artesans del Vallès Oriental (2016) 

 Guia Documental dels Productes del Vallès Oriental (2016) 

 Categorització de varietats locals de tomàquet del Vallès Oriental (2016) 

 Categorització de varietats locals de mongetes del Vallès Oriental (2014) 

 

 Projectes: 

 Banc de llavors del Vallès Oriental 

 Obrador municipal a Tagamanent 

 Marca de qualitat Producte de Palou a Granollers 

 Noves Fires de Producte local i Mercats de Productors al Vallès Oriental 

 



Els espais rurals de la Granollers 

agropolitana 



L’espai Naturrural 

 Serralada del Montseny, Montnegre i Corredor, Serralada 

Litoral, Serralada de Marina, Cingles de Bertí i Puigraciós.  

 

Abandonament agrícola i 
ramader. 

Espais menys productius i 
allunyats dels serveis i dels 
centres de consum. 

Alta agrobiodiversitat cultivada. 

Pagesia imprescindible per 
mantenir territori i tradició. 



L’espai Rural 

 Planes agrícoles de les Franqueses del Vallès, Cardedeu, 

Canovelles, l’Ametlla del Vallès, etc. 

 

Intensificació, industrialització i 
especialització de la producció agrària. 

Degradació dels recursos naturals que 
fan possible la producció agrària. 

Fragmentació territorial i conflictes en 
l’ús del sol. 

Terres fèrtils i amb tradició pagesa. 

Proximitat al mercat urbà. 

Experiències agràries de nova pagesia. 



L’espai Rururbà 

 Pla de Palou, Serra de Ponent i Serra de Llevant.   

 

Propietat de la terra molt atomitzada i poc 
dinàmica. 

Reduït nombre de professionals que viuen 
del sector agrari. 

Poca orientació al mercat local. 

Bona consideració de Palou per part de la 
població de Granollers. 

Demanda creixent d'altres productes o 
serveis a l'espai rural (lleure, esport, etc.). 

Nous productors i productes a la marca de 
qualitat Productes de Palou. 



El paratge rural de Palou 



El paratge rural de Palou 

Font: Ajuntament de Granollers. 

 43% del sòl és no urbanitzable. 

 29% són conreus. 

 13% és terreny forestal. 

 

 292 propietaris. 

 1,2 hectàrees per titular. 

 0,5 hectàrees per parcel·la.  

 

 El 68% dels propietaris tenen 

menys d’1 hectàrea. 

 

 Reducció de 113 > 40 

explotacions agràries (1989-2009). 



Principals conreus 
Granollers, 2016 

Ordi Blat tou Civada Colza Faves Alfals Horta

Hectàrees 129,98 70,74 24,45 19,57 19,29 9,36 7,53
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De les 358 hectàrees de conreu a Granollers el 98% són de cereals 



Pla Estratègic de Palou (2015) 

• Afavorir l’accés a la terra  
• Augmentar la superfície de regadiu 
• Diversificar a producció i augmentar el valor afegit de l’activitat agrària 
• Incrementar el nombre d’activitats econòmiques compatibles amb l’espai 

agrari 

Un espai agrari ple d’activitat 

• Facilitar l’accés a l’habitatge 
• Promoure la identitat de Palou i millorar els mecanismes participatius 
• Vetllar per la qualitat de vida dels habitants de Palou 

Un poble dinàmic 

• Posar en valor els elements d’interès  

Un lloc per descobrir 



Productes de Palou 

Producte 

agroalimentari 

Productors Nombre (15) 

Cigrons SAT Palou 1 

Horta variada Jordi Pratginestós, L’hort de Palou, 

Pere Fíguls 

3 

Llet Granja Ventosa 1 

Mel Mel l’Abella Reina 1 

Mongeta del Ganxet Can Perdiu, Francesc Xavier Tor, 

Isidre Catafal, Jaume Guinart, SAT 

Can Pla 

5 

Ous Cal Mariné 1 

Pollastre ecològic Can Pep Julià 1 

Formatge artesà (2017) Caseus Afinadors 1 

Vi (2017) Oriol Artigas 1 



Mercat dels dissabtes a Granollers 

 25 productors de proximitat i/o ecològics. 

 Cada dissabte a la plaça de la Corona. 

 Mercat de productors (més 60% producte propi). 

 Diferents parades d’horta, formatge, embotit, oli, mel, conserves, 

cervesa artesana i flors ornamentals.  

 1 parada amb els Productes de Palou. 

 



Incubadora de productors agroalimentaris 

 Vivers d’empreses agràries i alimentàries amb criteris de qualitat, 

proximitat i sostenibilitat. 

 Granollers participa en la xarxa incipient d’incubadores de productors 

a Catalunya. 

 

 El reptes...  

 Definir i implementar un model d'incubadora adequat a la 

naturalesa de Palou i la Comarca. 

 Identificar propietaris disposats a participar-hi. 

 Valorar la possibilitat que l'Ajuntament adquireixi sòl i edificacions 

on poder ubicar el projecte. 



Reflexions 



Recursos agraris i alimentaris de la 

Granollers agropolitana 

 Reivindicació de l’essència pagesa al Vallès Oriental. 

 Posada en valor de la multifuncionalitat dels espais rurals de la 

Granollers agropolitana (Naturrural, Rural i Rururbà).  

 Augment de noves demandes alimentàries de la ciutadania conscient 

(Cooperatives de consum, comerç local, restaurants Km0-Slow Food, 

menjadors escolars, noves fires i mercats, etc.). 



Consell Alimentari de la Granollers agropolitana? 



Pacte de Milà 

 L’octubre de 2015 més de cent ciutats d’arreu del món varen signar el 

Pacte de polítiques alimentàries urbanes de Milà. 

 

1) Reconeix el valor multifuncional del sistema alimentari en el 

que es tenen en compte totes les seves implicacions econòmiques, 

socials, cultural, territorials i ambientals. 

 

2) Situa l’escala local com el node de referència per provocar un 

canvi en les relacions de producció i consum, i es reivindica la 

ciutat com a pol de consum estratègic que ha de contribuir a 

una millora en els sistemes agroalimentaris locals. 



Elements per una estratègia alimentària   

Consum 
conscient 

Pla Estratègic 
de Palou 

Diversitat 
d’agents 

públic i privats 

Varietats 
locals 

Sobirania 
Alimentària i 
Agroecologia 



L’aliment com a motor de canvi? 

Aliment 

Pagesia i 
ciutadania 

Territori 



El Vallès Oriental: territori dinàmic 

que recupera l'essència pagesa? 



La ciutat de Granollers: motor del 

sistema agroalimentari local? 



Paratge Rural de Palou: espai 

d’acostament i sensibilització per a la 

ciutadania de Granollers? 
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