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Fins a finals dels anys 60, l’àrea metro-
politana de Barcelona encara conser-
vava un territori agrari ric i divers,
sobretot gràcies a l’enorme potencial
productiu del Baix Llobregat i el Ma-
resme. Però el desenvolupisme que va
inaugurar Franco i que ha tingut con-
tinuïtat en democràcia ha transformat
radicalment tant el territori com les
societats que l’habitaven. Per una ba-
nda, hi ha hagut un creixement molt
important de les trames urbanes, les
xarxes de transport i comunicació i les
àrees logístiques, comercials i d’oci.
Per l’altra, s’han deslocalitzat, homo-
geneïtzat i mercantilitzat les produc-
cions agropecuàries, de manera que la
continuïtat de l’agricultura de proxi-
mitat ha quedat greument amenaçada
de desaparició.

El resultat de tot aquest procés de
degradació ha estat la disminució del
nombre de pagesos i pageses actives,
que ha coincidit amb una reducció
molt significativa de les produccions
agropecuàries i de les terres cultivades.

Tot i així, la proposta de Pla Terri-
torial Metropolità de l’Àrea de Barce-
lona que tramita la Generalitat insis-
teix en la construcció d’habitatges (fins
a 600.000 en setze anys, com si no hi
hagués prou edificis buits!), polígons

industrials, urbanitzacions, etc. I tam-
bé continua posant un gran èmfasi en
la construcció de noves infraestructu-
res de transport, fet que agreujarà
–encara més– el problema del canvi
climàtic.

Però, malgrat el greu retrocés i la
degradació que ha patit la terra agrària
a la zona d’influència de la Gran Barce-
lona i tot i comptar amb una densitat de
població que supera amb escreix la se-
va capacitat de càrrega, l’àrea metropo-
litana disposa d’un potencial agrope-
cuari enorme, que permetria cobrir
una part important de les necessitats
alimentàries i de matèries primeres
agràries de la seva ciutadania.

Eurovegas, la darrera 
amenaça al Baix Llobregat
Cal destacar que la bioregió de l’àrea
metropolitana encara conserva el po-
tencial gràcies a les lluites i a les mobi-

Defensa 
del territori 
i sobirania
alimentària:
aliances per
cultivar
Durant les darreres dècades, els espais agraris de l’àrea
metropolitana de Barcelona han retrocedit de manera
significativa i han sofert un procés de degradació so-
cioecològica, agrària i ambiental. La causa d’aquest dal-
tabaix ha estat l’expansió de l’entramat agrari, urbà i
industrial capitalista. Tanmateix, les lluites en defensa
del territori que s’han desenvolupat els últims vint anys
i la proliferació de centenars d’iniciatives agroecològi-
ques de producció, consum, sensibilització i acció polí-
tica durant la darrera dècada mantenen l’esperança
d’un canvi. Les mobilitzacions massives recents contra
el projecte Eurovegas són un exemple del potencial que
té la confluència entre l’ecologisme, la pagesia, la ciuta-
dania i el moviment per a la sobirania alimentària.
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-
“El control de la cadena
alimentària està en mans
de grans superfícies que
condicionen els productes
que mengem i la manera
com es produeixen”
-
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litzacions socials que han tingut lloc
durant els últims 25 anys. Per una
banda, la pagesia i els grups ecologistes
han lluitat per preservar el territori i els
espais agraris, tant de la urbanització
com de projectes destructius de tota
mena. Per altra banda, el moviment
català per a l’agroecologia i la sobirania
alimentària, després de més de deu
anys de trajectòria, continua desenvo-
lupant sistemes alimentaris alternatius
al dominant, corporatiu i industrial a
través de l’acció col·lectiva i per mitjà
d’iniciatives concretes, com els projec-
tes productius, les experiències de
consum ecològic organitzat, els horts
comunitaris, els bancs de llavors auto-
gestionaris, les campanyes de sensibi-
lització i acció política i els projectes de
recerca activista i d’autoreflexió, entre
altres.1

En aquest context, la possible cons-
trucció d’un macro-complex de joc i
oci a la zona agrícola del delta del Llo-
bregat que està negociant el govern de
la Generalitat amb el multimilionari

nord-americà Sheldon Adelson2 supo-
saria una sentència de mort per a l’es-
pai agrari que queda al Delta. Implica-
ria la desaparició de l’espai agrari
periurbà més important de Barcelona i
la de bona part de la pagesia activa que,
encara avui, cultiva terra al Baix Llo-

bregat. Representaria un atac directe a
la sobirania alimentària de les ciutada-
nes, ja que, de manera irreversible, ens
faria més dependents d’aliments pro-
cedents de territoris allunyats i ens pri-
varia dels drets de cultivar i decidir què
mengem.

Aquest projecte ha generat un mo-
viment d’oposició ampli i divers, arti-
culat al voltant de la pataforma Aturem

La veu de la
pagesia en lluita
Parlem amb el Lluís i el Ferran, dos pagesos
de generacions i tradicions diferents, sobre la
pagesia al Baix Llobregat. Lluís Parés, co-
ordinador d’Unió de Pagesos de la comarca,
és un pagès veterà a punt de jubilar-se, que
deixarà les seves terres a altres pagesos i que
espera que el seu nét recuperi la tradició
familiar. Ferran Berenguer és un pagès agro-
ecològic jove, que ven les seves hortalisses
ecològiques a cooperatives de consum.
Ariadna Pomar i Albert Ferré

Quina és la història de l’agricultura i la pagesia al Baix
Llobregat?
Lluís Parés: Històricament, al Baix Llobregat, hi havia més de
8.000 hectàrees de terreny agrari, però, amb el desarrollismo, es va
ocupar una part d’aquests terrenys i es va perdre terra fèrtil.
Amb el Pla General Metropolità de 1976, va arribar la protecció
del territori que quedava més lliure a la vora del Delta. Aquell
mateix any, des d’Unió de Pagesos, ens vam adonar que el que
realment necessitava la comarca era protegir el territori; si no hi
ha terra, no hi ha pagesos. Llavors, vam començar la primera
campanya Salvem el Pla del Baix Llobregat. Més endavant, es va
crear el Parc Agrari del Baix Llobregat, on hi ha representació de
la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, la Generalitat i
la Unió de Pagesos. Actualment, aquest consorci no es reuneix
a causa del canvi de correlació de forces polítiques a la comarca,
però sembla que es tornarà a reprendre. Durant aquests anys, el
Parc ha dedicat pocs recursos a la pagesia i el territori. De fet, el
Consorci no s’ha pronunciat en relació amb l’Eurovegas, nosal-
tres som els únics que mantenim una posició contrària. Els qui
treballen i tenen cura de la terra, és a dir, la pagesia, també han
minvat. La família sustentava el treball al camp, però, amb l’arri-
bada dels tractors, alguns no van aguantar i van haver de vendre
les explotacions a altres que, com jo, podíem absorbir més terra

que amb el carro i el cavall. Vam reduir les explotacions, però la
quantitat de terra que treballàvem es mantenia. I ara, els que
vam aguantar aquesta reestructuració ja ens hem fet vells i els
nostres fills no han volgut continuar.
Ferran Berenguer: Qui ve d’una explotació familiar ja s’ha
especialitzat, sap com fer un bon producte i sap com vendre’l,
però els preus estan afectant molt la continuïtat i, sobretot, el
relleu familiar. Com que les perspectives no són bones, és difí-
cil que algú s’hi torni a enganxar. Tot i així, ara mateix, hi ha
molta gent que ha tornat al camp a causa de la crisi.
LP: Al Baix Llobregat, hi ha dos canals de distribució per a la
petita pagesia o les explotacions familiars. El canal convencional
és vendre directament als mercats municipals i vendre allò que
sobra a Mercabarna o a la parada de la cooperativa agrària. L’al-
tre canal és la versió moderna que fa el Ferran: la venda directa
a cooperatives de consum ecològic. El fet de tenir Mercabarna
tan a prop és un avantatge, però, alhora, no permet que la page-
sia s’organitzi.

Per què és important conservar terra agrícola, pagesia i
activitats agrícoles a l’àrea metropolitana?
LP: No podem perdre més terra agrícola. Segons dades de la
FAO, fins el 1960, el creixement demogràfic i la producció agrí-

-
“Cal aturar la destrucció actual del
territori i recuperar el control popular
sobre el sistema alimentari”
-

El 21 d’abril es va
fer la bicicletada
contra el projecte
Eurovegas 
-
Pau Barrena

Eurovegas-Salvem el Delta del Llo-
bregat3, que agrupa diferents col·lec-
tius, entre els quals hi ha organitza-
cions pageses, grups ecologistes i
conservacionistes i grups de base del
moviment per a la sobirania alimentà-
ria com Cooperatives de consum en
lluita i assemblees de barris de Barce-
lona i de diversos municipis del Baix
Llobregat.

Entre les activitats que ha dut a
terme la plataforma fins ara, destaca la
Marxa  Bicicletada contra Eurovegas i
per a la Sobirania Alimentària, que es
va fer el 21 d’abril d’enguany. La mobi-
lització, coorganitzada per la plata-
forma i per l’Aliança per la Sobirania
Alimentària de Catalunya (ASAC), va
aplegar més d’un miler de persones
procedents de Barcelona, l’Hospitalet
de Llobregat, Bellvitge, el Prat de Llo-
bregat, Sant Boi de Llobregat, Vilade-
cans i Gavà. Les diverses marxes de
persones a peu i en bicicleta van con-
fluir, juntament amb una columna
integrada per una quinzena de trac-

tors, a l’entorn de Les Basses de Cal
Dimoni, al bell mig del Parc Agrari del
Baix Llobregat, on es va fer una acció
simbòlica i un dinar popular. L’acció
de protesta va consistir a dibuixar unes
lletres gegants amb el lema Aturem Eu-
rovegas a la terra d’un camp que porta
molts anys abandonat, on, a continua-
ció, les participants van plantar cols
com a símbol de la lluita per a la con-
servació de la terra i de l’activitat agrà-
ria al delta del Llobregat.

Quins valors ha de tenir 
el model de producció?
Sí bé és important l’indret on té lloc la
producció, també ho és la manera com
es du a terme. L’objectiu de maximit-
zar els beneficis que guia les corpora-
cions agroalimentàries implica que la
nostra alimentació es produeixi de
manera industrial. Grans extensions
de monocultiu forcen la terra per treu-
re’n la màxima producció per hectàrea,
fent servir nitrats i pesticides químics
que esgoten el sòl i contaminen les ai-
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El model de
producció i de
consum alimentaris
està directament
relacionat amb la
nostra salut i la de
les futures
generacions
-
Robert Bonet

cola anaven de la mà. Des de llavors, la producció s’ha estancat i
l’augment de la població ha continuat creixent de forma expo-
nencial, de manera que el món està passant gana. A més, el
petroli s’acaba. Per cultivar, necessitem fòsfor, potassa i nitro-
gen. Abans, aquests elements, sobretot el nitrogen, es recupera-
ven amb els fems de la ciutat i els pagesos anàvem a recollir
aquells purins per incorporar-los a la terra. Cal dir que les zones
agrícoles són importants per a la pagesia, però també per al medi
ambient i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, fan que tin-
gui un espai verd lliure i de qualitat de vida.
FB: Amb l’amenaça de l’Eurovegas neix l’oportunitat de par-
lar plegades de totes aquestes coses: qui diu que s’acaba el
petroli, qui produeix, qui compra, qui menja, etc. Ara es tracta
que tots ens creguem aquesta realitat i comencem a mobilit-
zar-nos i a organitzar-nos. Per exemple, aquesta gent que s’ha
organitzat a Sant Boi de Llobregat, a Gavà, a Viladecans, s’ha
de començar a relacionar amb els pagesos de veritat i això vol
dir menjar d’aquestes produccions i treballar el dia a dia des
de la pràctica.

Quin model d’agricultura hem de desenvolupar per
garantir el control popular de la producció? Com veieu
el futur?

FB: De futur, n’hi ha. Jo mateix vaig començar amb el meu soci
en un camp i ho estem tirant endavant sense molts diners.
Nosaltres hem anat a buscar coses que superen la família perquè
som dos socis. La part de la venda no la fem a través de distribuï-
dores, fem venda directa amb el suport dels consumidors. O hi
ha una alternativa a la manera de vendre i un suport a l’agricul-
tura, com en el cas de les cooperatives i dels grups de consum, o
anirem a petar tots al majorista. Necessitem un moviment de
cooperatives fomentat des de la producció que funcioni. Els
pagesos venen a majoristes perquè la venda directa esgota molt
temps. Com que, al Baix Llobregat, tenim Mercabarna al costat,
la cooperació s’ha deixat de banda. Però la cooperació hauria
estat una alternativa a l’hora de vendre perquè els productors
haurien pogut prendre decisions i defensar-se amb la venda del
producte. Cal fer feina amb la comercialització i la forma de les
cooperatives de consum funciona, però implica un canvi de
mentalitat que no es pot demanar de cop a tots els pagesos.

Com s’organitza la societat civil perquè hi hagi un
moviment social en defensa del territori i de la sobira-
nia alimentària?
LP: Si els partits estan desconnectats de la societat com ara, el
jovent no s’hi afilia. Potser es podria començar a treballar amb

les antigues associacions de veïns i veïnes i fer una altra tran-
sició. Seria una de les maneres d’entrar a la vida civil en
aquests moments d’indignació general.
FB: Per parlar d’aliances, cal veure què ha passat a la plata-
forma Aturem Eurovegas: gent diferent s’ha trobat per posar
alguna cosa en comú. Els ecologistes han assumit que han de
defensar la pagesia per poder defensar la terra, els consumi-
dors s’han implicat en la mobilització i se l’han fet seva...
Aquestes coses no són habituals!
LP: És cert. Des que estic a la plataforma i vam començar a
sortir al carrer, la gent ha respost molt bé. El dia que va venir
gent de Barcelona, vaig sentir molta emoció perquè per pri-
mera vegada els de ciutat van venir a veure des de dins un terri-
tori agrícola de primera magnitud.
FB: Si s’ha de plantejar una defensa del territori i de la sobi-
rania alimentària, cal treballar ara tota la part que s’ha per-
dut, la base no mobilitzada. Jo penso que, en comptes de
tornar a entrar al sistema de partits, hem de prendre les
decisions nosaltres directament. La debilitat de mobilitzar
és que no hi ha un espai on les persones consumidores, veï-
nes, pageses, etc., puguin decidir com s’organitza el terri-
tori. I hem de buscar espais com el que ens ha aportat la
lluita contra l’Eurovegas.

gües, trenquen l’equilibri dels ecosis-
temes i fan desaparèixer les plantes i
els insectes que es consideren perjudi-
cials amb verins que arriben al nostre
cos. És una agricultura devoradora d’e-
nergia que empra quantitats molt
grans de derivats del petroli; en defini-
tiva, és un model d’agricultura que
escalfa el planeta en lloc de refredar-lo.

Aquest model de recerca de guanys
també ha implicat un canvi profund en
allò que mengem: aliments fora de
temporada que necessiten l’ús de con-
servants i de cadenes de fred, aliments
molt elaborats i industrialitzats amb la
conseqüent despesa energètica, així
com l’ús innecessari d’embolcalls. Es
consumeix més carn i menys vegetals i
cereals, es llencen a les escombraries
més aliments que mai.

Avui, el control de la cadena ali-
mentària està en mans de grans super-
fícies que condicionen els productes
que mengem i la manera com es pro-
dueixen. Aquest sistema genera misè-
ria per als productors i les productores
i fa que el que paguen les consumido-
res quedi a les butxaques de les perso-
nes responsables del deteriorament del

territori. També es destrueix l’ocupa-
ció local i el comerç de proximitat, un
element clau per la cohesió social dels
barris. En definitiva, hem perdut el
control de la nostra alimentació.

Des d’una visió agroecològica, cal
una pagesia coneixedora de la terra que
treballa, professionals que respectin els
cicles i que enriqueixin i augmentin la
biodiversitat. Pagesos i pageses que
puguin mantenir la seva professió, que
hauria de ser dignificada i retribuïda de
manera justa.

Canviar el model agrícola i fer que
l’agricultura sigui una font d’enriqui-
ment i no de degradació dels ecosiste-
mes implica, també, canviar el nostre
model de consum.

Cap al control popular de 
l’agricultura i l’alimentació
L’alternativa a l’extensió desordenada
de les conurbacions disperses passa per
construir una xarxa de ciutats i viles
denses, plurifuncionals i integradores,
basada en la retícula urbana tradicional
que el territori català ha heretat del
passat. Els nuclis s’han d’unir amb un
sistema eficient de transport ferroviari
i col·lectiu i s’han de separar per mitjà
de cinturons o anelles verdes d’espais
hortícoles, agraris i forestals vius que,
juntament amb el sistema d’espais
naturals protegits i units per corredors
biològics viables, mantinguin un bon
funcionament de l’entramat territo-
rial. És necessari, per tant, un Pla Ter-
ritorial de Barcelona que reculli les
reivindicacions dels moviments eco-
logistes i cívics; mentre aquest pla no
s’aprovi, s’hauria de decretar una
moratòria d’aquelles intervencions
urbanístiques transcendents per al
territori.

En l’actual context d’agreujament
de la crisi social, econòmica, ecològica
i alimentària i davant de projectes so-
cialment i territorialment destructius

com l’Eurovegas, l’anunciada Reforma
del Port Vell o les setze portes de Coll-
serola, cal aplegar el màxim de forces
en defensa del territori i d’una ordena-
ció de l’espai que possibiliti avançar
cap a la sobirania alimentària i lluitar
contra l’especulació immobiliària,
l’expansió de l’entramat agrourbà in-
dustrial i la construcció d’infraestruc-
tures innecessàries que només benefi-
cien les elits que les promouen.

Avui és més urgent que mai revita-
litzar les àrees rurals a través de la
recuperació dels usos agrícoles, rama-
ders i forestals tradicionals i d’una
gestió agroecològica dels ecosistemes
locals. Cal, en definitiva, aturar la des-
trucció actual del territori i recuperar
el control popular sobre el sistema ali-
mentari.

NOTES:
1— Vegeu DIRECTA 223, 6 d’abril de 2011: 
“Cap on va el moviment agroecològic?”
2— Vegeu DIRECTA 263: “El sector negocis 
de CIU vol explotar els terrenys 
d’Eurovegas des de 1986”.
3— Vegeu DIRECTA 269: “La ciutadania es
mobilitza per aturar el projecte EuroVegas”.

-
Des d’una visió agroecològica, cal una
pagesia coneixedora de la terra que
treballa, que respecti els cicles i que
enriqueixi i augmenti la biodiversitat
-


