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Presentació

L’espai rural de Montserrat constitueix un 

dels paisatges més singulars del nostre ter-

ritori. Un paisatge ric i divers on els camps 

d’oliveres i cereals, i les vinyes –conreus pro-

pis de la tríada mediterrània–, es combinen 

amb ramats que pasturen prats i boscos, sota 

l’ombra constant de l’emblemàtic massís de 

Montserrat. El paisatge rural de Montser-

rat posseeix un elevat valor simbòlic, com a 

portador d’uns valors culturals i històrics que 

cal preservar i reivindicar. A més, aquest ter-

ritori és generador d’aliments de proximitat 

d’extremada qualitat, i el Parc Rural obre un 

món d’oportunitats per a desenvolupar una 

activitat econòmica que garanteixi l’equilibri 

econòmic, social i ecològic d’aquest terri-

tori. Tanmateix, aquest paisatge productiu i 

cultural d’incalculable valor està fortament 

amenaçat per la pressió del món urbà sobre 

el món rural, per l’abandonament de l’activi-

tat econòmica dels pagesos i ramaders, i per 

l’elevat risc d’incendis forestals deguts de ve-

S’HI APLEGUEN 
LES LÍNIES 

D’ACTUACIÓ DEL 
PARC RURAL DEL 

MONTSERRAT

gades a la falta de gestió de l’espai agrari. Per 

tot això, cal celebrar la iniciativa que van tenir 

els municipis de Collbató, Olesa de Montser-

rat, Esparreguera i el Bruc, quan l’any 2005 

van subscriure el primer compromís entre 

ajuntaments per iniciar el projecte del Parc 

Rural del Montserrat, i quan l'any 2006 van 

aprovar la Carta per a la preservació, la mi-

llora, el desenvolupament i la gestió del Parc 

Rural del Montserrat, a la qual es van anar ad-

herint progressivament diferents municipis i 

entitats del territori.

A mitjan 2017, la Diputació de Barcelo-

na va fer-se seva la sol·licitud conjunta dels 

batlles de setze municipis dels entorns de 

Montserrat, que proposava un conveni de 

col·laboració amb l’Àrea de Territori i Sos-

tenibilitat de la Diputació de Barcelona, a fi 

de possibilitar la creació del Parc Rural del 

Montserrat. El 2 de febrer de 2018 els ajun-

taments i la Diputació de Barcelona, vam 

presentar el conveni marc de col·laboració 
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a l’abadia de Montserrat, que incloïa entre 

altres acords, el compromís de la Diputació 

de Barcelona de redactar el Pla de Gestió i 

Desenvolupament del Parc Rural del Mont-

serrat, que ara teniu a les mans. El mes de 

març del 2018 van començar el treballs 

de diagnosi territorial del Parc Rural del 

Montserrat, que van analitzar en profundi-

tat d’aquest territori, i que també inclouen 

entrevistes als agents econòmics i als repre-

sentants polítics dels ajuntaments implicats 

en el projecte. Aquest procés es completa al 

mes d’abril amb els tallers participatius que 

porten per títol Definim el Parc Rural, que te-

nien com a propòsit és definir, conjuntament 

amb els diversos agents públics i privats 

d’aquest territori, la finalitat i els objectius 

estratègics del Pla de Gestió i Desenvolupa-

ment del Parc Rural del Montserrat. Final-

ment, els autors d’aquest treball han fet un 

seguit de propostes d’actuacions, a partir de 

tots els elements esmentats anteriorment. 

Les actuacions pretenen esdevenir una eina 

útil i eficaç per a orientar la gestió del Parc 

Rural del Montserrat i un marc de coopera-

ció entre els agents implicats.

El Pla de Gestió i Desenvolupament és un 

document que de ben segur servirà de refe-

rència per a impulsar les actuacions dirigides 

a la preservació, la gestió i la dinamització del 

Parc Rural del Montserrat. Un repte engres-

cador en el qual caldrà sumar complicitats, i 

que pot esdevenir un referent europeu com 

a figura per a remarcar l’activitat agrària dels 

territoris rurals.

Dionís Guiteras Rubio

Vicepresident primer i President delegat 

de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Diputació de Barcelona 
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Als batlles i regidors que han participat en tot 

el procés de debat i configuració del Parc Ru-

ral del Montserrat i que ens han ofert la seva 

visió d’aquest projecte en les entrevistes fetes 

al començament del procés de redacció del Pla 

de Gestió i Desenvolupament: Il·lm. Sr. Jesús 

Naharro i Sr. Xavier Serret, a Abrera; Sr. Jordi 

Calsina, a Castellbell i el Vilar; Il·lm. Sr. Joan 

Serra, a Castellolí; Il·lm. Sr. Miquel Solà i Sr. Jo-

sep Estradé, a Collbató; Il·lm. Sr. Enric Canela i 

Sr. Vicenç Moliné, al Bruc; Sr. Emmanuel Ortí, 

a Esparreguera; Sr. Ramón Soler, a Marganell; 

Il·lma. Sra. Pilar Puimedón i Sr. Xavier Rota, a 

Olesa de Montserrat; Il·lma. Sra. Marta Roqué i 

Sra. M. Dolors Moreno, a Rellinars; Il·lm. Sr. Al-

bert Miralda i Sra. Ana Estaun, a Sant Salvador 

de Guardiola; Sra. Eulàlia Sardà, a Sant Vicenç 

de Castellet; Il·lm. Sr. Joan Ballbé, a Ullastrell; 

Sr. Pere Casas, a Vacarisses; Sra. Dolors Salme-

rón, a Viladecavalls; Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno, 

a Castellgalí, i Il·lm. Sr. Joan Miquel Rodríguez, 

a Monistrol de Montserrat.

Als tècnics i responsables dels ajuntaments 

del Parc Rural del Montserrat que han atès to-

tes les peticions que els hem adreçat i ens han 

facilitat la documentació que tenien a disposició, 

i que ens han acompanyat en tot el procés de 

coneixement i descoberta d’aquest espai rural: 

Tamara Mendieta, cap del Departament de Pro-

moció Econòmica, Alfons Recio, tècnic municipal 

de medi ambient, i Lluís Martínez, cap d’Unitat de 

Suport Administratiu al Medi Ambient de l’Ajun-

tament d’Abrera; Patrícia Castro, tècnica de medi 

ambient de l’Ajuntament de Collbató; Josep Us-

trell, tècnic de promoció econòmica de l’Ajunta-

ment del Bruc; Lídia Quevedo, tècnica de medi 

ambient de l’Ajuntament d'Esparreguera; Joan 

Miquel, del Servei de Turisme de l’Ajuntament 

de Viladecavalls; Miquel Riera, regidor d'Obres 

i Edificació, Josep Torrent, tècnic de promoció 

econòmica, i Joan Soler, guia de natura de l’Ajun-

tament d'Olesa de Montserrat; Verònica Huguet, 

tècnica de medi ambient i protecció civil de l’Ajun-

tament de Sant Vicenç de Castellet; Marc Coro-

mines, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament 

de Sant Salvador de Guardiola; Eva Navarro, res-

ponsable de medi ambient, i Josep Lluís Múrcia, 

cap de serveis tècnics de l’Ajuntament de Vacaris-

ses, i Marta Ferrer, tècnica de turisme i cultura de 

l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

Als tècnics i responsables dels quatre consells 

comarcals integrats parcialment dins l’àmbit del 

Parc Rural del Montserrat, per la documentació fa-

cilitada i per l’aproximació al territori des de l’òpti-

ca del turisme i la promoció econòmica: Pere Riba, 

tècnic de turisme, i Elisabet Andreu, responsable 

de promoció econòmica del Consell Comarcal de 

l'Anoia; Laura Garcia, coordinadora de turisme del 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat; Benjamí 

Fortuny, cap tècnic de l'àrea de turisme del Consell 

Comarcal del Bages, i Ana Isabel Sánchez, cap tèc-

nic de l'àrea de turisme del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental.

A Ferran Climent, director científic del Geo-

parc de la Catalunya Central, per fer-nos conèixer 

la importància d’aquesta figura i oferir-nos el seu 

ampli coneixement sobre la geologia tan singular 

d’aquest territori.
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Als tècnics i responsables del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

que ens han facilitat dades del sector agrari en 

l’àmbit del Parc Rural del Montserrat: Anabel 

Aguilar, cap del Servei de Coordinació d’Ajuts i 

Registres; Blanca Masvidal, cap de la Secció de 

Planificació de Campanyes; Montse Álamos, cap 

del Servei d’Ordenació Ramadera; Emma Rodrí-

guez, responsable de Foment de les Producci-

ons Ramaderes i el Sector Làctic; Diana López, 

responsable de SIG a l’Àrea de TIC; Mercè Fal-

guera, tècnica del Consell Català de la Produc-

ció Integrada, Carlos Cuadrillero, del Servei de 

Promoció de la Qualitat Agroalimentària. Gràci-

es també a Raquel Sánchez, Teresa Costa i Joan 

Vallhonrat, caps de les oficines comarcals del 

DARP de l’Anoia, del Bages i del Baix Llobregat 

i el Vallès Occidental, per haver contribuït a di-

fondre els tallers participatius per definir aquest 

projecte i per haver-hi participat activament.

Als tècnics i responsables del Departament 

de Territori i Sostenibilitat que ens han ajudat 

a analitzar el planejament territorial i urbanístic 

d’aquest àmbit i des de la perspectiva de la pre-

servació del sòl agrari: Júlia Trias, cap del Servei de 

l'Observatori del Territori; Marc Darder, cap del 

Servei d’Acció en l'Hàbitat Urbà; Júlia Rubert, tèc-

nica del Servei d’Estratègies Territorials; Victòria 

Carbonell, tècnica del Pla territorial del Penedès; 

Albert Vaca, tècnic del Pla territorial del Penedès, 

i Josep Armengol, subdirector d'Acció Territorial i 

de l’Hàbitat Urbà.

Als tècnics i responsables de la Diputació de 

Barcelona, per compartir documents, estudis i 

treballs en els municipis del Parc Rural en l’àm-

bit del turisme, el patrimoni, el teixit empresarial 

i l’activitat econòmica: Xavier Font, cap de l’Ofi-

cina Tècnica de Turisme, i Josep Rodríguez, res-

ponsable de relacions internacionals de l’Oficina 

Tècnica de Turisme; Guillem Miralles, de la coor-

dinació tècnica de la Xarxa Productes de la ter-

ra; Gaspar Valls, tècnic de l’Oficina d’Activitats, i 

Isabel Alonso, cap de l’Oficina d’Activitats; Jose-

fa Lleida, cap de l’Oficina Tècnica de Cartografia 

i SIG local, i Fina Sáez, cap de la Secció de Siste-

mes d’Informació Territorial. A Helena Ullastres 

per les hores de converses i debat, d’aquelles 

que ajuden a madurar i a construir projectes mi-

llors; i sobretot a Josep Montasell, ideòleg de la 

figura dels parcs agraris i dels parcs rurals, per 

compartir amb generositat, per animar a reflexi-

onar i a construir, per acompanyar, per caminar 

sense parar, per fer moure tothom qui ha tingut 

la voluntat i la il·lusió d’emprendre un projecte 

com aquest.

A totes aquelles empreses, entitats, col·lec-

tius, administracions públiques o persones que 

a títol individual van decidir acceptar la invitació 

de participar en els tallers territorials, els quals 

tenien l’objectiu de concretar la finalitat del Parc 

Rural del Montserrat i proposar accions per as-

solir-ne els objectius i respondre a les necessitats 

d’aquest territori en matèria de desenvolupa-

ment agrari. 

Gràcies a tots vosaltres per compartir el co-

neixement, les dades, les inquietuds, els somnis 

o les reflexions del i per al Parc Rural del Mont-

serrat.
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Introducció

1.1. On i com es va originar el 
Parc Rural del Montserrat?

L’any 2004 va començar el procés per constituir 

el Parc Rural del Montserrat, que es va concre-

tar el 2005 formalitzant la signatura d’un con-

veni de col·laboració per crear el Parc Rural 

del Montserrat. El van signar els ajuntaments 

de Collbató, Esparreguera, el Bruc i Olesa de 

Montserrat. Els quatre ajuntaments impulsors 

del Parc Rural també van elaborar una memò-

ria de projecte per revalorar el sòl agrícola del 

Montserrat; s’hi apleguen les línies d’actuació 

principals que podria tenir el futur Parc Rural 

del Montserrat: recuperació de terrenys agríco-

les, consolidació i augment de la població agrà-

ria, elaboració de productes de qualitat, foment 

de l’agricultura ecològica, foment d’infraestruc-

tures de reg de suport al conreu de secà, venda 

de productes amb la marca «Montserrat», cre-

ació d’un banc de terres, prevenció d’incendis 

forestals, millora i recuperació de l’espai fluvial, 

difusió del patrimoni natural i cultural i impuls 

turístic.

El maig del 2006 es va signar la «Carta per a 

la preservació, la millora, el desenvolupament i 

la gestió del Parc Rural del Montserrat», en què 

s’afirmava que, primer de tot, es volia preservar 

aquest àmbit del procés urbanitzador per evi-

tar la banalització del territori, per prestigiar les 

produccions agràries i per afavorir l’articulació 

de propostes turístiques, paisatgístiques i gastro-

nòmiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; 

i en segon lloc, que es volia millorar i desenvolu-

par l’àmbit territorial per reconèixer el paper so-

cial i econòmic de la pagesia i contribuir a la seva 

diversificació econòmica. Per mitjà de la Carta es 

va constituir el Consell Promotor del Parc Rural 

del Montserrat com a instrument de participa-

ció i gestió provisional. El setembre del 2006 s’hi 

va adherir l’Ajuntament d’Abrera i, el 2012, el de 

Marganell.

L’any 2014 el programa LIFE Montserrat, ini-

ciativa de la Diputació de Barcelona amb el su-

port de l’Associació de Propietaris Forestals En-

torns de Montserrat, el Patronat de la Muntanya 

de Montserrat, el Departament d’Agricultura i la 

Fundació Catalunya-La Pedrera i catorze muni-

cipis i tretze entitats, va servir per reprendre el 

projecte del Parc Rural del Montserrat. L’objec-

tiu va ser establir un pla de gestió agropastoral 

integrada com a eina innovadora per preservar 

la biodiversitat i prevenir els incendis forestals.

L’Ajuntament de Collbató va agafar el liderat-

ge del projecte del Parc Rural del Montserrat i 

es van ampliar les converses amb els consistoris 

de l’entorn del massís de Montserrat, que es van 

20192018201720162005 2006 2014
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anar incorporant al Consell Promotor del Parc 

Rural del Montserrat i hi van sumar l’aportació 

econòmica, ja definida. 

El febrer del 2016 es va publicar al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya el Reglament 

del Consell Promotor del Parc Rural del Mont-

serrat i al març, a Collbató, els batlles i regidors 

dels ajuntaments de Collbató, Olesa de Mont-

serrat, el Bruc, Esparreguera, Vacarisses, Abrera, 

Sant Salvador de Guardiola, Castellolí i Marga-

nell van signar el Manifest per l’impuls del Parc 

Rural del Montserrat, en què es comprometien a 

adherir-se a la Carta per a la preservació, la millo-

ra, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural 

del Montserrat; a participar en el Consell Promo-

tor, i a demanar a la Diputació de Barcelona, com 

a òrgan supramunicipal de suport al món local, 

que participés activament en el projecte.

El 28 de juny de 2017 els municipis impulsors 

del Parc Rural del Montserrat van sol·licitar for-

malment el suport de la Diputació de Barcelona 

per crear i impulsar el Parc Rural del Montser-

rat, que es concreta en les accions següents:

1. Creació d’un òrgan de gestió i adminis-

tració integrat per tots els municipis que 

conformen el Parc Rural del Montserrat, i 

també aquelles entitats públiques i/o pri-

vades que es considerin d’interès per al 

projecte. Es proposa com a figura jurídica 

la creació d’una «Associació de municipis».

2. Disposar d’un tècnic del Parc Rural del 

Montserrat que s’encarregui d’implementar 

el Pla d’Actuacions per als tres anys següents.

3. Redactar i aprovar el Pla de Gestió i Desen-

volupament del Parc Rural del Montser-

rat, amb els objectius, les línies estratègi-

ques i les accions que definiran l’acció del 

Parc Rural del Montserrat.

4. Redactar, aprovar i implementar un Pla 

d’Actuacions per desenvolupar les actua-

cions prioritàries per endegar el Parc Ru-

ral del Montserrat, recollides a la Carta i a 

la Memòria de l’any 2006.

5. Garantir	la	disponibilitat	pressupostària 

per executar el Pla d’Actuacions els tres 

anys següents, a partir de les aportaci-

ons dels ajuntaments associats i per mitjà 

d’una petició de col·laboració econòmica a 

la Diputació de Barcelona.

Responent a la petició dels Ajuntaments impulsors 

del Parc Rural del Montserrat, i en el marc d’acció 

de la Diputació de Barcelona relativa al suport a 

projectes territorials per preservar, gestionar i 

desenvolupar els espais agraris i rurals, l’any 2018 

es va aprovar el Conveni marc de col·laboració 

entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 

impulsors del Parc Rural del Montserrat (Collba-
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tó, el Bruc, Esparreguera, Olesa de Montserrat, 

Castellolí, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, 

Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Caste-

llet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls, 

Ullastrell, Rellinars, Abrera i Castellgalí). Aquest 

conveni estableix les bases i les eines de col·labo-

ració entre la Diputació de Barcelona, mitjançant 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i els ajuntaments, 

les quals es concreten en el suport de la Diputació 

de Barcelona als Ajuntaments per: a) redactar el 

Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural 

del Montserrat i els plans d’actuacions posteriors; 

b) formular l’instrument jurídic per gestionar el 

futur Parc Rural del Montserrat; c) buscar suport 

econòmic i cofinançament; d) proporcionar asses-

sorament tècnic per implementar les actuacions 

previstes en els documents de gestió.

1.2. Marc de referència: 
els espais rurals a Europa, 
reptes i oportunitats
D’ençà dels anys vuitanta del segle passat la 

Unió Europea s’ha interessat de manera crei-

xent pels espais rurals, tant en termes d’ordena-

ció com de cohesió territorial, tal com s’expressa 

inicialment en la Carta Europea d’Ordenació del 

Territori, de l’any 1983, i en l’Estratègia Territo-

rial Europea, de l’any 1999. A partir de l’Agenda 

2000, coincidint amb una de les reformes de la 

Política Agrícola Comuna (PAC) amb l’objectiu 

de destinar part del pressupost europeu a millo-

rar els espais rurals, s’aprova el programa pluri-

ennal per al desenvolupament rural, destinat a 

promoure i consolidar la qualitat de vida de les 

zones rurals europees. Aquest segon pilar de la 

PAC incideix en la competitivitat agrària i fores-

tal, en la millora del medi ambient, en la gestió 

del territori i també en la diversificació econòmi-

ca de les àrees rurals europees amb la intenció 

de reconèixer-ne i mobilitzar-ne el potencial i 

afrontar els desafiaments socials, econòmics i 

ambientals del territori europeu.

El dictamen del Comitè Econòmic i Soci-

al Europeu de l’any 2004 sobre l’agricultura 

periurbana, des d’una visió d’ordenació territo-

rial, va promoure la creació d’instruments de 

gestió intermunicipals encaminats a augmen-

tar l’eficiència i a millorar els serveis de suport 

a l’activitat agrària. També subratllava la incor-

poració de la participació activa com a garantia 

de present i de continuïtat de l’activitat agrària, 

celebrava el reconeixement social creixent dels 

espais agraris i insistia a promoure plans de 

gestió i de desenvolupament estratègic per a 

àmbits territorials de gestió delimitats. Igual-

ment, l’Agenda Territorial de la Unió Europea 

de l’any 2007 marcava un nou impuls al desen-

volupament territorial dels espais rurals, i dona-

va prioritat a la interdependència camp-ciutat 

i a les relacions de cooperació per reforçar les 

identitats i diversitats regionals i protegir el pa-

trimoni cultural i natural en benefici del desen-

volupament territorial sostenible. 

D’acord amb l’Agenda Rural Europea post 

2020, els territoris rurals rics en recursos endò-

gens reconeguts per la seva excepcionalitat han 

de vetllar extremament per preservar el seu pa-

trimoni natural i cultural, per mantenir l’agricul-

tura com a valor ambiental i cultural i per mo-

bilitzar i vertebrar estratègies per mitjà de xar-

xes de col·laboració interactives amb els agents 

socials, que aportin al territori identitat, qualitat 

i cohesió. Dins aquest marc i tenint en compte 

l’Estratègia Rural 2030, es reclama l’elaboració 

d’un llibre blanc sobre la ruralitat que hauria de 

ser clau per remarcar el potencial creatiu i inno-

vador d’aquests territoris multisectorials, amb 

el fi de poder catalitzar noves iniciatives i estra-

tègies de gestió inclusives i sostenibles.

A Catalunya l’oportunitat de protegir i mi-

llorar l’espai agrari va néixer sota el guiatge del 

Consell de Protecció de la Natura l’any 1993, 
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empès per l’elaboració de l’informe del Pla Ter-

ritorial Nacional (antecedent del Pla Territorial 

General de Catalunya de l’any 1995). Feia pràc-

ticament dues dècades que alguns tècnics, amb 

el suport del sindicat agrari Unió de Pagesos, 

vigilaven de prop l’evolució dels planejaments 

urbanístics metropolitans amb l’objectiu d’incor-

porar a les revisions criteris respectuosos amb 

l’activitat i la superfície agrària. És en aquest 

context que Josep Montasell, membre del Con-

sell de Protecció de la Natura i director del Parc 

Agrari del Baix Llobregat, introdueix el concepte 

de parc agrari entès com «l’àrea que l’administra-

ció vol intervenir activament per preservar-la 

de la seva incorporació al procés urbà i per apli-

car-hi mesures econòmiques, polítiques, soci-

als, tècniques, educatives i mediambientals per 

assegurar la seva continuïtat d’ús, procurant la 

incorporació i millora tecnològica de les seves 

explotacions agràries». El mateix autor, seguint 

el fil dels casos reeixits d’Itàlia (Parco Sud a Milà, 

Conca d’Or a Palerm i Basilico di Prà a Gènova), 

va elaborar un model teoricopràctic en què dei-

xa constància, mitjançant una anàlisi acurada de 

variables sobre els valors i les funcions de l’espai 

periurbà, de les tipologies de parcs en espai no 

urbanitzable, entre les quals destaca la figura del 

parc rural. Més endavant, Sabaté (2000) i Monta-

sell (2001) van acotar la definició que suma més 

consens: un parc rural esdevé «un espai amb 

identitat natural i cultural on convergeixen tres 

tipus d’interessos, el productiu de l’activitat eco-

nòmica, l’ecològic de la biodiversitat i el social 

per acollir pràctiques recreatives». Un parc ru-

ral és, doncs, una eina i un model de gestió d’un 

territori que integra, de manera equilibrada, 

les funcions econòmiques, ambientals i socials 

(Montasell 2016). 

La Carta de l’Agricultura Periurbana de l’any 

2010, ja dins un context de preocupació social 

creixent per l’alimentació sana i de proximitat, 

apostava per mantenir els espais agraris i els 

serveis ambientals i socials que desenvolupen. 

Paral·lelament, durant l’última dècada i després 

d’una llarga reivindicació, des de diferents ins-

tàncies públiques i privades s’han fet esforços 

per avançar tant en l’elaboració d’una Llei d’es-

pais agraris i en la definició del Pla Territorial 

Sectorial Agrari, com en la creació d’eines i re-

cursos per prendre decisions (el Protocol meto-

dològic per la caracterització dels espais agraris 

de Catalunya en SIG, de la Fundació Agroterri-

tori, n’és un bon exemple). Amb la proposició de 

Llei d’espais agraris al Parlament de Catalunya 

d’ençà del juliol de l’any 2018, s’albira una nova 

oportunitat per incidir en l’ordenació del medi 

rural i per articular instruments que garantei-

xin un model de gestió participatiu i integral 

que impulsi i dinamitzi els espais agraris. De fet, 

durant la primera dècada d’aquest segle es té 
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constància de la iniciativa de tres parcs rurals 

a Catalunya. Al principi de l’any 2000 va néi-

xer la proposta del Parc Rural de Torre Negra a 

Sant Cugat del Vallès, que després de diverses 

vicissituds es va incorporar l’any 2010 al Parc 

Natural de Collserola; el 2004 va començar el 

procés per crear el Parc Rural del Montserrat, 

i el 2007 va aparèixer la proposta, no reeixida, 

del Parc Rural de la Vall del Llémena, a la comar-

ca del Gironès. 

En aquest marc d’engegar els parcs rurals, 

desenvolupar els plans de gestió és el pas ne-

cessari següent; s’impulsa, doncs, el Pla de 

Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del 

Montserrat. Aquest document té la voluntat 

de definir un marc general d’actuació per als 

propers anys vinents mitjançant una sèrie 

d’estratègies i mesures encaminades a enfor-

tir el sector agroalimentari i a garantir la per-

manència dels terrenys sobre els quals l’acti-

vitat s’ha d’articular. També estableix les bases 

per promoure un model d’agricultura integrat 

en els valors de la societat i en les dinàmiques 

comercials i productives del teixit econòmic. 

En definitiva, fixa les línies estratègiques que 

es desenvoluparan a mitjà i a llarg termini i que 

impliquen un compromís entre l’administració i 

els agents socials del territori.

1.3. Marc conceptual: parcs rurals, 
una eina per preservar, gestionar 
i desenvolupar els espais rurals a 
Europa

Els espais rurals, entesos i percebuts com a rea-

litats locals dinàmiques en entorns naturals d’ex-

cel·lència i d’economia diversificada, busquen 

vies innovadores que els ajudin a remarcar les 

seves potencialitats, a reconèixer i a mobilitzar 

les seves capacitats i a fer front als desafiaments 

socials i ambientals presents i futurs. 

Durant les darreres dècades, als espais rurals 

més acostats a les perifèries metropolitanes hi 

ha hagut reajustaments interns, sovint com a re-

sultat de la influència territorial immediata que, 

de manera lenta i progressiva, exerceix la urba-

nitat reduint el pes de l’activitat agrària i, en pa-

ral·lel, reclamant l’obertura d’un ventall de noves 

expectatives econòmiques lligades a les singula-

ritats geogràfiques de l’àmbit periurbà. 

Les dinàmiques urbanes, les pressions per ar-

ticular infraestructures de comunicació en l’en-

torn metropolità o la urbanització difusa, empa-

rades per la feblesa i dispersió de les polítiques 

(supra)municipals i l’abandonament de funcions, 

han generat impactes (in)directes en l’activitat 

agrícola i en el mosaic rural que n’han alterat 

tant el caràcter com el paisatge singular. 

L’escassedat en la definició, discussió i imple-

mentació d’estratègies de planificació i de gestió 

territorial a diferents escales ha estès i ha potenciat 

els sistemes urbans arreu, en detriment dels espais 

rurals, que han quedat desprotegits i sense suport. 

Aquesta tendència s’ha palesat, de manera evident 

i més intensa, en els espais periurbans, que són els 

més susceptibles als canvis, i ha posat en perill les 

activitats agràries que acullen, i, en conseqüència, 

n'han marginat tant l’economia com els ocupats. 

Paral·lelament, desenvolupar i articular ins-

truments de protecció i manteniment dels es-

pais naturals, si bé ha afavorit entorns de res-

pecte per la ruralitat i ha dinamitzat noves funci-

ons no agrícoles, no ha sabut ni arribar a acords 

ni teixir col·laboracions per mantenir els usos i 

les activitats agràries. 

En aquest context, al final dels anys noranta 

del segle passat va sorgir la figura de parc agrari 

com a garant dels valors i les funcions de l’espai 

agrari en el marc d’una agricultura sostenible i 

integrada en el territori. La llavor plantada l’any 

1998 pel Parc Agrari del Baix Llobregat va ser el 

precursor, amb diferents enfocaments i visions de 

la ruralitat, del Parc Agrari de Sabadell (2007) i de 

l’Espai d’Interès Natural (inicialment parc rural) 

de Gallecs (2009), en l’àmbit català. Igualment, 

es van crear parcs agraris a l’Estat espanyol, que 

reproduïen el model català: Parque Agrario del 

Valle del Guadalhorce, Parque Agrario La Güerta 

(2011), Parque Agrario de Fuenlabrada (2012), 

Parque Agrario Soto del Grillo (2014). 

Darrerament i gràcies a la sensibilitat crei-

xent dels organismes públics amb competències 

en l’àmbit rural i periurbà a escala municipal, van 

apareixent iniciatives arreu de l’Estat espanyol 

que pretenen dinamitzar l’agricultura sotmesa a 

la pressió urbana i metropolitana. El parc agra-

ri, avui encara sense un marc legal que l’empari, 

continua sent l’eina d’ordenació i gestió territo-

rial que protegeix i preserva el sòl agrari i enfor-

teix les dinàmiques i activitats amb programes i 
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projectes que en permeten desenvolupar el po-

tencial econòmic, ambiental i sociocultural des 

d’un enfocament multifuncional.

També hi ha propostes alternatives i comple-

mentàries a la figura del parc agrari, obertes a la 

protecció dels àmbits rurals on l’agricultura i la 

natura, de manera transversal, exerceixen fun-

cions culturals i econòmiques. Catalunya, una 

vegada més, lidera el disseny d’aquesta nova es-

tratègia territorial amb la figura del parc rural, 

que permet compartir objectius del sector agra-

ri i donar respostes i solucions als interessos del 

territori. Alhora, s’enfoca a poder incentivar i a 

enfortir iniciatives públiques capaces d’interacci-

onar entre les necessitats de conservació i l’arti-

culació d’activitats d’economia local enfocades a 

mantenir un bé social com és el capital territorial.

En aquesta mateixa línia, a l’Estat espanyol, 

i més concretament a les Canàries, també es fa 

servir la figura de parc rural, si bé per designar 

la coexistència d’activitats de caràcter rural (i 

agrari) amb d’altres funcions d’interès natural i/o 

ecològic (marcadament protegides i dominants). 

Precisament els set parcs rurals d’aquesta co-

munitat s’aixopluguen en figures declarades de 

protecció dels espais naturals (i al seu torn inte-

grades a la International Union for Conservation 

of Nature, IUCN).

A Europa, a la regió italiana de Basilicata, en-

tre diferents parcs naturals fa poc temps que 

es situa el projecte de Parc Rural del Vulture (a 

l’est dels Apenins i a l’entorn del Monte Vulture, 

zona vitivinícola amb denominació d’origen con-

trolat). Té la voluntat de protegir i reconèixer el 

valor ambiental i paisatgístic d’un àmbit volcànic 

excepcional i vol remarcar el seu patrimoni cul-

tural i natural. La finalitat protectora s’acosta a 

les tesis naturalistes anglosaxones capaces de 

combinar una funcionalitat doble: conservar el 

paisatge d’interacció mil·lenària i d’excel·lència i 

revalorar-lo a partir d’activitats turístiques que 

incentivin l’economia local i el manteniment del 

patrimoni com a oportunitat de creixement i de 

reconnexió de les relacions home-natura per 

construir un territori sostenible. 

Parcs agraris, agrícoles, periurbans i rurals 

obeeixen a criteris de planificació o bé de pro-

tecció de la base territorial en la dimensió pro-

ductiva. Són instruments actius d’un projecte in-

tegral del territori (Serratosa 1999) que formen 

part de la vertebració dels sistemes territorials 

urbans, els quals, a més de contribuir a ordenar i 

articular projectes dinàmics en territoris difusos, 

assumeixen una funció protectora i de manteni-

ment del caràcter rural i de la matriu agroforestal 

singular. 
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