
2.1. Què és un Parc Rural?
Un Parc Rural és una eina per preservar, gestio-

nar i dinamitzar un espai rural determinat. El mot 

parc expressa el reconeixement de la singulari-

tat d’un territori i la voluntat de l’administració 

pública de gestionar-lo específicament prote-

gint-lo, ordenant-lo, desenvolupant-lo i dina-

mitzant-lo amb el suport de la pagesia i d’altres 

agents socials. Així, parlem de Parc Rural per 

referir-nos a un projecte de preservació, gestió 

i dinamització d’un espai rural configurat per 

un paisatge en mosaic, o amb vocació de ser-

ho, on es desenvolupa una activitat productiva 

econòmica de tipus agrícola, ramader i forestal. 

Es desitja que l’activitat productiva esdevingui 

i/o continuï sent l’eix per potenciar i re-valo-

rar activitats complementàries al voltant de 

l’artesania alimentària, de l’agroturisme, de la 

restauració, de l’activitat cultural, de la lúdica, 

etc., i impulsar-ne la personalitat rural recon-

nectant-se amb l’àmbit urbà. És per això que hi 

ha la voluntat –política i social– de preservar que 

aquest espai s’incorpori al procés urbà, d’orde-

nar-lo, de gestionar-lo i de desenvolupar-lo.

2.2. Àmbit territorial del 
Parc Rural del Montserrat
Els criteris geogràfics que defineixen l’àmbit 

territorial del Parc Rural del Montserrat s’iden-

tifiquen amb claredat des de la geografia física: 

conforma una àrea de transició a cavall de la De-

pressió Central i la Serralada Prelitoral Catala-

na, de la qual forma part. Aquest espai eminent-

ment muntanyós inclou un conjunt de relleus 

geològics i topogràfics d’extrema singularitat. 

Cap enfora s’obren conques d’erosió amb per-

sonalitat geogràfica: la plana d’Òdena a ponent, 

la del Bages a l’àmbit septentrional, la del Vallès 

a llevant; a dins en destaquen dues serralades i 

una xarxa hidrogràfica excepcional.

Els relleus de l’entorn montserratí estan for-

mats per una mola de set kilòmetres de llarga-

da per 3,5 kilòmetres d’amplada i una alçària de 

1.236 metres al pic de Sant Jeroni, i per la serra-

lada de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, tots dos 

dins el Parc Natural del mateix nom i físicament 

separats pel coll d’Estenalles, que fa de divisòria 

d’aigües entre els rius Llobregat i Besòs. 

El sistema hidrogràfic del Parc Rural s’estruc-

tura entorn del riu Llobregat, un dels principals 

cursos fluvials de Catalunya, que aprofita els ma-

terials tous del terreny i provoca l’erosió càrsti-

ca dels conglomerats, que forma cingles, avencs 

i coves, barrancs, torrenteres i penya-segats de 

gran bellesa que esdevenen punts de trobada i 

de recorregut de senders i de vies ferrades.

Des de la perspectiva de la geografia humana 

es reforça la idea d’espai de transició: el perfil ru-

ral es desdibuixa entre dues vegueries (Catalunya 

Central i l’Àrea Metropolitana de Barcelona), qua-

tre comarques (l’Anoia, el Baix Llobregat, el Bages 

i el Vallès Occidental) i setze municipis. L’extensa 

xarxa de comunicacions conforma un conjunt vi-

ari i ferroviari que travessa el Parc Rural de nord 

a sud i d’est a oest (i que s’estendrà a mitjà o llarg 
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termini s'ampliarà), sovint salvant desnivells oro-

gràfics, cosa que li atorga una ubicació geoestra-

tègica preferent al costat de la conurbació barce-

lonina, dins la segona corona metropolitana. 

Més enllà de les decisions i els interessos po-

lítics, la seva unitat s’explica per l’objectiu comú 

de coordinar esforços entre pobles amb un sen-

timent del lloc, amb una identitat local i cultural, 

amb interessos col·lectius fruit d’una localització 

geogràfica complexa carregada d’amplis corre-

dors de trànsit i amb desenvolupament econò-

mic quasi perifèric i allunyat dels centres de de-

cisió. Un espai de transició que gairebé passaria 

desapercebut si no fos que, ocupant un lloc cen-

tral que lidera la plana, hi trobem la muntanya 

de Montserrat, i el Parc Natural des del 1987. 

La muntanya atreu diàriament milers de turistes 

per la bellesa i el simbolisme (espiritualitat). 

És a dir, que ens referim a un àmbit territorial 

frontissa entre espais clarament definits, un espai 

intermedi amb un gran potencial a causa d’un en-

torn poc conegut i amb un extens llegat cultural i 

natural en què la diversitat de paisatges i patrimo-

nis és resultat de característiques geogràfiques i 

dinàmiques socioeconòmiques de primer ordre.

Un espai productiu fruit d’un mosaic agrofores-

tal que necessita la voluntat dels agents socials per 

executar estratègies conjuntes, integrades i trans-

versals, per marcar un caràcter territorial propi, 

tenint-ne en compte la rellevància, i per desenvo-

lupar estratègies de cohesió socioterritorial. Amb 

la figura del Parc Rural del Montserrat, el camí és 

obert i el debat encetat perquè el Pla de Gestió 

que es presenta pugui servir per harmonitzar els 

mecanismes existents i futurs i maximitzar l’efici-

ència per desplegar l’operativitat del territori. 

PAISATGE EXCEPCIONAL

Espai eminentment muntanyós, 

amb relleus geològics i topogràfics 

d’extrema singularitat

RIC EN TEXTURES, FORMES I COLORS 

Cap enfora, s’obren conques 

d’erosió amb personalitat 

geogràfica: la plana d’Òdena a 

ponent, la del Bages a l’àmbit 

septentrional, la del Vallès a 

llevant; a dins, en destaquen dues 

serralades i una xarxa hidrogràfica 

excepcional.

COVES, CINGLERES I BARRANCS

El sistema hidrogràfic del Parc 

Rural s’estructura a l’entorn del riu 

Llobregat, que aprofita els materials 

tous del terreny i provoca l’erosió 

càrstica dels conglomerats.

INTERACCIÓ DE L’HOME AMB LA TERRA

Un àmbit territorial frontissa entre 

espais clarament definits, un espai 

intermedi i amb un extens llegat 

cultural i natural.

CAMPS QUE ES FONEN AMB HARMONIA

Un espai productiu fruit d’un mosaic 

agroforestal on camps i boscos es 

barregen i dibuixen un paisatge amb 

formes i colors diversos.

UN PAISATGE PER ASSABORIR

Productes de la terra i de la nostra 

cultura, com l’oli, el vi, els formatges, 

fruit d’una llarga tradició i història i 

amb un estret vincle amb el territori.

Com és aquest territori?
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Amb l’objectiu d’identificar els reptes de la pa-

gesia i dels agents socioeconòmics vinculats a 

l’activitat agrària i el territori rural, i d’articular 

propostes de futur capaces d’integrar el poten-

cial endogen del territori i enfortir el capital 

social de l’àmbit supramunicipal, l’octubre del 

2017 es va impulsar, amb caràcter definitiu, la 

proposta d’estudi del Parc Rural del Montserrat.

L’any 2018 la Fundació Agroterritori, per en-

càrrec de la Diputació de Barcelona, va comen-

çar l’estudi elaborant una diagnosi profunda del 

territori del Parc Rural del Montserrat (vegeu 

l’apartat 3.1 d’aquest document); més concreta-

ment, de l’àmbit territorial dels setze municipis 

impulsors del Parc Rural del Montserrat (Collba-

tó, el Bruc, Esparreguera, Olesa de Montserrat, 

Castellolí, Sant Salvador de Guardiola, Marga-

nell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de 

Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Vila-

decavalls, Ullastrell, Rellinars, Abrera i Castell-

galí). Es pretenia fer una anàlisi en profunditat 

del Parc Rural del Montserrat adreçada a enten-

dre els valors socials, històrics, rurals, naturals 

i turístics del territori amb la finalitat d’identifi-

car-ne els principals reptes i oportunitats, con-

flictes i potencials (vegeu l’apartat 3.2 d’aquest 

document), la proposta d’accions per afrontar 

aquests reptes i oportunitats, i identificar pro-

postes d’eixos de treball a partir dels quals es 

puguessin articular les accions proposades. A 

partir d’aquests eixos, i després dels debats del 

procés participatiu (vegeu l’apartat 3.3 d’aquest 

document), s’elabora la proposta final de línies 

estratègiques (vegeu l’apartat 4.3 d’aquest do-

cument), que s’han anat articulant en objectius 

estratègics i mesures o accions (vegeu l’apartat 

5 d’aquest document).

Un cop acabada l’anàlisi prospectiva del Parc 

Rural del Montserrat i la identificació dels seus 

principals reptes i oportunitats, l’estudi previ a 

redactar el futur Pla de Gestió i Desenvolupa-

ment va complementar amb:

a. Un informe econòmic sobre les dinàmiques 

de canvi en el món rural, i els nous enfoca-

ments per al desenvolupament rural i el re-

alçament de l’activitat agrària i la seva viabi-

litat a partir de diversos escenaris de futur a 

mitjà i a llarg termini. El Grup de Recerca en 

Desenvolupament Rural de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona, DRUAB, va ser el res-

ponsable de desenvolupar aquesta anàlisi.

b. Una diagnosi participativa fent tallers amb 

els agents del territori per incorporar una 

visió dels sectors des d’una perspectiva 

holística de les preocupacions i les poten-

cialitats compartides pels actors socioeco-

nòmics, ambientals i culturals del territori 

i delimitar reptes i oportunitats. Raiels SCP, 

iniciatives que arrelen va dinamitzar els ta-

llers i va elaborar el document d’anàlisi dels 

resultats.

3.1. Diagnosi territorial
En aquest apartat es presenta un resum de la 

diagnosi territorial del Parc Rural del Montser-

rat, que ens permetrà aproximar-nos-hi a partir 

d’una radiografia focalitzada a analitzar els àm-

bits temàtics següents: geografia i demografia, 

planejament municipal, eines i figures per a la 

gestió i planificació del territori, caracterit-

Diagnosi preliminar
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zació del sector agrari, sector agroalimentari, 

recursos forestals, recursos d’interès natural, 

recursos d’interès cultural i social, recursos 

d’interès lúdic i altres recursos de promoció. 

La caracterització territorial i les dinàmiques 

actuals del territori s’han fet recopilant estudis, 

projectes i estadístiques existents, complemen-

tades amb entrevistes a actors clau del territori 

i amb el treball de camp per il·lustrar les evidèn-

cies territorials i agràries detectades. 

Aquesta radiografia s’ha fet als setze muni-

cipis que van signar el conveni de col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona per crear i impul-

sar el Parc Rural: Collbató, el Bruc, Esparreguera, 

Olesa de Montserrat, Castellolí, Sant Salvador de 

Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, 

Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Va-

carisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Abre-

ra i Castellgalí.

La geografia
El Parc Rural del Montserrat se situa al final de 

la Depressió Central Catalana i forma part de la 

Serralada Prelitoral Catalana. Inclou un conjunt 

de relleus geològics i topogràfics de singularitat 

i excepcionalitat extremes.

Només el 7 % del territori (2.605 ha) és pràc-

ticament pla i amb bona aptitud per als conreus; 

per contra, cal destacar que el 58 % (21.245,4 ha) 

només admet conreu en feixes. El municipi amb 

relleu més suau és Abrera, que contrasta amb 

els canvis abruptes d’Esparreguera i de Collbató. 

Marganell, Monistrol de Montserrat i Rellinars 

presenten més de tres quartes parts del terme 

municipal amb pendents superiors al 20 %. 

Sant Salvador 
de Guardiola

Castellgalí

Castellolí

el Bruc

Collbató

Marganell

Esparraguera

Monistrol 
de Montserrat

Castellbell 
i el Vilar

Sant Vicenç 
de Castellet

Rellinars

Vacarisses

Olesa de 
Montserrat

Viladecavalls

Abrera

Ullastrell

SUPERFÍCIE I DEMOGRAFIA

POBLACIÓ* SUPERFÍCIE DENSITAT DE POBLACIÓ

Catalunya 1,4 % 1,1 %

Demarcació de BCN 1,8 % 4,5 %

P.R. del Montserrat

Les condicions d’aridesa derivades del clima i 

l’escassetat de planes agrícoles evidencien la ur-

gència de promoure mesures de protecció, ges-

tió i desenvolupament dels espais agraris com a 

element integrador dels valors productius, pai-

satgístics, ambientals i econòmics del Parc Rural 

del Montserrat.

Demografia i societat
El Parc Rural del Montserrat, amb una superfície 

de 347,9 km2 (semblant a la del Maresme o a la 

del Moianès), abraça una població de 102.545 

habitants (2017). Tot i la proximitat de la regió 

metropolitana de Barcelona, pel caràcter mar-

cadament rural té una densitat de 295 habitants 
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per quilòmetre quadrat (similar a la vegueria del 

Penedès); és a dir, per sobre de la mitjana cata-

lana (de 234 habitants/km2), però la meitat de la 

de la demarcació de Barcelona.

La ubicació de la població presenta una dua-

litat molt marcada: o bé la majoria de la demo-

grafia es situa als municipis amb vocació indus-

trial i amb concentració d’activitats logístiques i 

de serveis a la vora de les vies de comunicació 

principals del país, o bé en petits nuclis amb fiso-

nomia rural que deuen el creixement demogràfic 

al potent augment de les àrees residencials que 

n’aprofiten la situació geogràfica de proximitat a 

la conurbació de Barcelona. 

Té comunicacions viàries i ferroviàries excel-

lents: la C-55, que ressegueix el curs del Llobre-

gat al pas per la muntanya de Montserrat, uneix 

el Baix Llobregat amb el Bages; la C-58, que va 

en paral·lel a la línia ferroviària Barcelona-Man-

resa; la C-16 o Eix del Llobregat, que transcor-

re en paral·lel a la C-55 pel tram nord del Parc 

Rural i es confon amb la C-58 fins a Terrassa; la 

C-37, en el tram entre Igualada i Manresa o Eix 

Diagonal, i l’A-2 entre Igualada i Martorell, que 

connecta l’àmbit meridional del Parc Rural. A 

més de la xarxa ferroviària estatal, que cobreix 

el vessant oriental del Parc, hi ha la línia Llobre-

gat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya, que connecta el sud amb el Bages i 

passa per la muntanya de Montserrat.

El 56,4 % de la població es concentra al sud, als 

municipis del Baix Llobregat (Olesa de Montser-

rat, 23.552 habitants; Esparreguera, 21.889, i 

Abrera, 12.363) mentre que Marganell, al peu 

del massís de Montserrat; Castellolí, al vessant 

de la conca d’Òdena, i Rellinars, entre el Bages 

i el Vallès Occidental, amb l’1,5 % de la població, 

acumulen els mínims demogràfics del Parc Rural. 

Al nord, Sant Vicenç de Castellet, i, al sud, 

Viladecavalls (al voltant de la conurbació urba-

na de Sabadell-Terrassa) lideren dues àrees de 

creixement demogràfic que depassen el marc 

geogràfic del Parc Rural. Entremig, benefici-

ant-se dels eixos de comunicació principals, hi ha 

Vacarisses, a mig camí entre Terrassa i Manresa, 

i Sant Salvador de Guardiola, entre Manresa i 

Igualada, que han articulat àmplies àrees resi-

dencials disperses, sovint de més dimensió que 

el nucli principal mateix. 

En els darrers 30 anys (1986-2017) la po-

blació del Parc Rural del Montserrat s’ha do-

blat, mentre que el creixement de la demogra-

fia catalana ha estat del 22,8 %. Durant el perí-

ode 1996-2001 l’augment demogràfic va ser de 

quasi el 20 % i alguns municipis van tocar sostre: 
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Vacarisses va créixer un 85,4 %; Collbató, un 

55,1 %; el Bruc, un 40,8 %, i Sant Salvador de 

Guardiola, un 30,6 %, cosa que coincideix amb 

l’expansió de les seves àrees residencials. De fet, 

la immigració s’ha convertit en una de les raons 

principals de l’increment poblacional d’aquests 

municipis, on el creixement vegetatiu també s’ha 

disparat. El perfil de la població nouvinguda al 

Parc Rural durant les darreres dècades és el de 

parelles joves, amb fills o sense, que busquen 

habitatge com a alternativa de qualitat a la ciu-

tat. Opten per habitatges unifamiliars en espais 

equipats i sobretot ben comunicats per resoldre 

fàcilment la  mobilitat diària per motius de feina.

Durant els darrers 5 anys, la demografia pre-

senta, però, un comportament més moderat, 

amb creixements menors, que ronden el 0,8 %. 

Fins i tot, en alguns municipis hi ha tendències 

negatives per la pèrdua d’habitants censats. Tot 

i això, hi continua havent una estructura poblaci-

onal rejovenida: el 18,2 % dels habitants tenen 

menys de 14 anys (a Catalunya el percentatge 

és del 16,8), i només el 15,3 % són més grans de 

65 anys (a Catalunya, el 18,6 %).

Al Parc Rural del Montserrat hi ha registra-

des 73 urbanitzacions residencials, que aple-

guen bona part del poblament disseminat. Són 

àmbits residencials de baixa densitat que accep-

ten diferents tipologies d’habitatge, tot i que hi 

predomina la de caràcter unifamiliar. En els úl-

tims anys aquests espais urbanitzats, que havi-

en crescut de manera desordenada, s’han anat 

endreçant, i la intenció és incorporar-los a la tra-

ma urbanística amb l’objectiu de preservar els 

indrets de gran bellesa del paisatge. Vacarisses, 

a causa de la situació geogràfica de pas entre 

Manresa i Terrassa i les dues estacions de tren 

encapçala el rànquing amb 20 urbanitzacions es-

parses al seu terme municipal. Sant Salvador de 

Guardiola, entre Manresa i Igualada, aixopluga 8 

urbanitzacions. Són municipis que exerceixen un 

paper residencial que malauradament dista del 

seu caràcter rural inicial i s’allunya dels paràme-

tres d’equilibri i de cohesió social del territorial.

El 80 % dels habitatges del Parc Rural són la 

residència principal dels seus propietaris; la sego-

na residència representa només l’11 % del total 

del parc d’habitatges. Un 10 %, però, consten com 

a buits, i cal remarcar que les tipologies d’habitat-

ges existents s’ajusten poc a la demanda d’una 

part de la població (especialment dels joves).

El balanç de la mobilitat diària per raons de 

feina continua sent negativa per al Parc Rural; 

en surten més ocupats que no pas hi entren, pel 

fet que els pols de dinamisme econòmic són als 

extrems de la perifèria. No obstant això, la mo-

bilitat presenta dos tipus de fluxos: un de posi-
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tiu i d’entrada d’actius cap a Abrera (sud) i en 

menys proporció cap a Sant Vicenç de Caste-

llet (nord), i un de negatiu i de sortida protago-

nitzat per Olesa de Montserrat i Esparreguera, 

i que representen la major part de la mobilitat 

de l’àrea del Parc Rural. D’aquesta manera, els 

fluxos de sortida d’ocupats es dirigeixen diària-

ment a tres àrees geogràfiques: a Barcelona, a 

Manresa i a Terrassa.

L’ordenació territorial
El planejament urbanístic municipal el marquen 

dues característiques principals. Primer, una des- 

acceleració recent del creixement immobiliari, 

i segon, un interès a articular propostes enca-

rades a desenvolupar models territorials que 

reivindiquin el territori amb criteris de respon-

sabilitat ambiental. Set municipis del Parc Rural 

(Abrera, Collbató, el Bruc, Esparreguera, Monis-

trol de Montserrat, Olesa de Montserrat i Ullas-

trell) van en aquesta línia. En l’actualitat, revisen o 

elaboren nous planejaments urbanístics munici-

pals. Tots coincideixen a haver-se transformat sig-

nificativament, a tenir els planejaments urbanís-

tics més antics i a aglutinar més superfície munici-

pal en figures de protecció. A mitjà termini alguns 

quedaran afectats per les noves infraestructures 

ferroviàries (Línia Orbital i Eix Transversal Ferro-

viari) i viàries (ròtula d’Abrera-Martorell i l’autovia 

orbital B-40) programades. Cinc ajuntaments, 

Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Castellolí, Sant 

Salvador de Guardiola i Rellinars, han desenvo-

lupat el planejament urbanístic durant la darrera 

dècada i ja han incorporat processos participatius 

oberts a la ciutadania, fet que ha enriquint el de-

bat i ha dissenyat els escenaris de futur.

Des del planejament urbanístic els sòls no 

urbanitzables representen el 92,37 % (32.117 

ha) de la superfície total del Parc Rural del 

Montserrat. Són espais amb funcions diverses 

que l’ordenació municipal classifica d’acord 

amb la legislació sectorial pels valors en matè-

ria de sòls, racionalitat i contingut agrícola i fo-

restal segons les dinàmiques socioterritorials 

de cada municipi. 
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Rellinars (2014)

Castellgalí (2015)

Castellbell i el Vilar (2015)

Marganell (2007)

St. Salvador de Guardiola (2015)

Vacarisses (1990)

Castellolí (2015)

Viladecavalls (2008)

St. Vicenç de Castellet (1986)

Monistrol de M. (2001)

Collbató (1984)

Esparreguera (2005)

el Bruc (1992)

Ullastrell (1992)

Olesa de Montserrat (1993)

Abrera (1988)

el Bruc

Ullastrell

Collbató

Esparreguera

Font: elaboració pròpia a partir de la informació del Departament de Territori i Sostenibilitat.



En termes de planejament territorial, l’abast 

geogràfic del Parc Rural del Montserrat se situa 

a cavall de dos plans territorials parcials, el de la 

Regió Metropolitana de Barcelona i el de les Co-

marques Centrals, amb l’objectiu d’establir les 

directrius bàsiques per coordinar l’ordenació ur-

banística i de concretar-ne les actuacions sobre 

el desenvolupament urbanístic a escala supra-

municipal. En aquest context, el sistema d’espais 

oberts, un dels tres elements bàsics del planeja-

ment per estructurar el territori, conjuntament 

amb el d’assentaments i amb les infraestructu-

res de mobilitat, rep la consideració d’àmbits on 

conviuen activitats diverses amb predomini del 

sector agrari dins la matriu agroforestal sovint 

en regressió i de gran varietat paisatgística.

Les estratègies d’ordenació dels plans direc-

tors urbanístics vertebren les principals infra-

estructures de comunicació del país per mitjà 

dels plans supramunicipals d’ordenació d’infra-

estructures futures (l’Eix Transversal Ferroviari, 

la Línia Orbital i la ròtula de Martorell-Abrera). 

Des de criteris ambientals el planejament apos-

ta per rehabilitar les lleres del riu Llobregat i els 

seus afluents per remarcar la natura, el patrimo-

ni cultural i el natural (Pla Director Urbanístic 

de les Vies Blaves, en procés d’elaboració).

El Parc Rural del Montserrat aplega un mo-

saic de vuit unitats de paisatge compreses en 

dos catàlegs del paisatge (el de la Regió Me-

tropolitana de Barcelona i el de les Comarques 

Centrals) que remarquen dinàmiques del ter-

ritori. Les unitats de paisatge identificades per 

aquest àmbit són: Montserrat, pla de Montser-

rat, i parcialment, el pla de Bages, Sant Llorenç 

del Munt, la conca d’Òdena, els xaragalls del Va-

llès, les valls de l’Anoia i la plana del Vallès.

L’activitat agrària
El mosaic agrari del Parc Rural del Montserrat 

es compon de conreus de secà, camps de cere-

als, d’oliveres i poca vinya amb prats, pastures i 

bosc. Al nord, de Sant Vicenç de Castellet a Cas-

tellolí, hi predominen les terres llaurades i els es-

pais forestals i de pastura; al sud, a Abrera, a Coll-

bató i a Olesa de Montserrat, el paisatge agrari 

hi és més heterogeni, amb conreus llenyosos de 

secà, principalment de vinya, olivera i fruita. 

L’espai agrícola és present a només l’11 % 

del territori del Parc Rural. Segons dades del 

2017 hi ha 4.110 hectàrees de conreus (espe-

cialment de farratges i cereals). La superfície 

forestal representa el 23 %, amb 8.477 ha; els 

prats i les pastures ocupen el 47 % del total del 

Parc Rural. Castellolí i el Bruc són els municipis 

amb més superfície de bosc. Sant Salvador de 

Guardiola acumula pràcticament una quarta 

part de la superfície agrària i el 37 % de les ex-

plotacions agràries.

Les terres llaurades, tot i que es distribuei-

xen a tot l’àmbit, es concentren bàsicament als 

municipis del nord. En canvi, l’olivera es concen-

tra a Olesa de Montserrat, Esparreguera, Coll-

bató i el Bruc. Pràcticament, de vinya només 

n’hi ha a Sant Salvador de Guardiola, Esparre-

guera i Abrera.

A l’àmbit meridional, força industrialitzat i 

urbanitzat i amb poca activitat agrària, es man-

té un paisatge predominant de secà. A Abrera 

i a Esparreguera hi destaquen les terres per al 

conreu de cereals i farratges, seguit dels frui-

ters, l’olivera i la vinya, acollida a la denominació 

Penedès. Ullastrell també aposta pel conreu de 

l’olivera, amb varietat pròpia. Collbató i el Bruc 

combinen l’olivera, emblema del municipi, però 
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amb dimensions d’explotació més reduïdes 

que les d’Olesa, que té els camps de cereals al 

vessant sud cap a Esparreguera. A Castellolí hi 

predomina el cereal i el farratge, amb alguns 

fruiters. Al nord es concentren la major part de 

les terres llaurades: Sant Salvador de Guardiola 

destaca per la superfície de conreu cerealístic i, 

en segon terme, per la vinya. Castellgalí, Sant 

Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar, tots 

amb poc espai agrari, encara fan cereal i vinya. 

El conreu de l’olivera és un dels més arrelats 

al territori. Al Parc Rural del Montserrat s’hi 

conreen les varietats palomar (o olesana), cor-

bella (o montserratina), vera del montserratí 

(vera o verdal de Manresa) i becaruda (Ullas-

trell). Les oliveres se situen en forts pendents 

i en explotacions de petites dimensions (cas 

d’Olesa de Montserrat). L’empenta de produc-

tors de la zona, disposats a fer valer els produc-

tes locals, ha afavorit la recuperació d’aquest 

patrimoni agrícola. L’oli de la varietat corbella, 

espècie única i autòctona d’oliveres de la co-

marca del Bages, al Parc Rural del Montserrat 

es produeix a Sant Salvador de Guardiola. 

La vinya havia estat el conreu predominant 

fins a la fil·loxera. Les tines, les barraques de vi-

nya, les terrasses de pedra seca, són testimoni 

de la dimensió que aquest llenyós havia tingut en 

l’àmbit. Actualment, el conreu només ocupa 129 

hectàrees als municipis del Baix Llobregat i a Sant 

Salvador de Guardiola. La principal destinació és 

raïm per a vinificació amb la Denominació d’Ori-

gen Penedès, DO Pla de Bages i DO Catalunya. 

Els ametllers, els presseguers i els cirerers 

són altres llenyosos de secà propis dels espais 

de plana a l’àmbit meridional. D’horta n’hi ha a 

Viladecavalls, Ullastrell, Esparreguera, el Bruc 

i Castellolí, però havia estat important a Olesa 

de Montserrat. Entre les varietats autòcto-

nes en destaca el tomàquet de Montserrat, el 

rosa del Cardener, el rosa de Mura o l’esquena 

verd. També podem esmentar la col brotonera 

a Ullastrell, municipi on també destaca la DOP 

Mongeta del ganxet.

L’activitat ramadera se centra en 91 explota-

cions agràries del Parc Rural. El sector oví i ca-

brum, amb 29 explotacions i 6.597 caps censats, 

CONREUS PREDOMINANTS AL PARC RURAL DEL MONTSERRAT

Prat arbustiu 
32,57 %

Forestal 
23,39 %

Prat arbrat 
15,17 %

Terres 
llaurables 
7,12 %

Improductius 
2,95 %

Oliveres 
1,97 %

Superfícies d'aigua 
1,64 %

Fruita fresca 
1,57 %
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Font: elaboració pròpia a partir del SIGPAC, 2017. 



té un paper destacat tant per a la producció de 

carn, llet i derivats làctics, com per l’acció en la 

gestió del territori i la reducció del risc d’incen-

dis forestals a tot el Parc Rural. En destaquen en 

nombre de caps la granja Urpina, a Sant Salvador 

de Guardiola; la granja ecològica Ferreroles Vell 

també Vinya Vella, a Castellbell i el Vilar; Can Fla-

vià, a Abrera, i Fonrosada, a Esparreguera.

El bestiar porcí i cunícola es concentra al nord 

del Parc Rural. Cal destacar la Granja Marga-

nell, de l’empresa Pinsos Grau, a Marganell. 

El sector cunícola el representen la granja 

Casa Escursell, a Sant Salvador de Guardiola; 

la granja El Terròs, a Sant Vicenç de Castellet, 

i Can Florí i Cal Jan Pere de Marganell. Hi ha 

també granges d’aviram a Castellbell i el Vilar 

(Granja Torras) i a Ullastrell (Granja Can Rodó).

El boví (de llet i de carn) és localitza principal-

ment a Sant Salvador de Guardiola, Marganell, 

Abrera, Castellolí i Viladecavalls. Les explotaci-

ons lleteres de més renom són a Can Pous i La 

Pasiega, a Abrera. Natural Hípic, de Castellbell 

i el Vilar, fa recria de braves. La resta d’explota-

cions són destinades a la reproducció i cria per 

a carn; en destaquen en nombre d’animals la 

Finca Brunet i la Botiguera, a Sant Salvador de 

Guardiola. A Castellolí hi sobresurt l’explotació 

agropecuària ecològica Can Mabres, destinada 

a criar i engreixar vedells en cercle tancat. 

L’estructura agrària
En nombre d’explotacions, el Cens agrari 

(2009) especifica una suma de 2.989 hectàrees 

de superfície agrària i 244 explotacions agràri-

es. Sant Salvador de Guardiola és el municipi 

amb més superfície agrícola del Parc Rural, amb 

1.595 hectàrees de conreu i 37 explotacions, 16 

de les quals són ramaderes. Per contra, Rellinars, 

amb només una explotació i 36 hectàrees, és el 

terme municipal amb menys activitat agrària.

El sector agrari ocupa 242 Unitats de Tre-

ball Any; el 37 % són titulars d’explotació. No-

més una quarta part dels ocupats es dediquen 

plenament a l’explotació agrària, mentre que 

el 41 % ho fa un 25 % de la jornada. Olesa de 

Montserrat, Esparreguera, Sant Salvador de 

Guardiola i Abrera són els termes municipals 

amb més dinamisme agrari, i per això coincidei-

xen a aglutinar més mà d’obra agrària. En gene-

ral, els sistemes agraris mediterranis de secà 

són poc exigents en mà d’obra i en dedicació a 

les tasques agrícoles.

Pel que fa a la tinença de la terra, el 66 % dels 

espais conreats són explotats pels propietaris, 

mentre que el 19 % és a les mans d’arrendata-

ris, i el 15 % restant, en règim de parceria. 

Segons la darrera Declaració Única de Con-

reus del Departament d’Agricultura, al Parc 

Rural del Montserrat hi ha 208 declarants (38 

dels quals es corresponen amb explotacions 

agràries dirigides per persones jurídiques), que 

s'encarreguen de 8.665 hectàrees de con-

reus, espais forestals, pastures i guarets. No-

més 41 titulars d’explotació agrària són dones, 

i la mitjana d’edat és de 63 anys; els homes, la 

majoria dels titulars de les explotacions, tenen 

una mitjana de 57 anys. El Bruc, Sant Salvador 

de Guardiola, Esparreguera i Vacarisses són 

els municipis que apleguen més pagesos joves; 

la pagesia de més edat és a Sant Salvador de 

Guardiola i Castellgalí, cosa que coincideix amb 

els àmbits més agraris del Parc Rural. 

S’observa una acusada concentració de ter-

res: el 40 % de la superfície declarada el 2017 

es correspon amb explotacions agràries de 
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més de 300 hectàrees, que se situen a l’àmbit 

septentrional, especialment a Sant Salvador de 

Guardiola, Castellgalí, Castellbell i el Vilar, Mar-

ganell i el Bruc. 

Les xifres indiquen que l’activitat agrària 

continua tenint poc pes, tant en valor de pro-

ducció com en volum d’explotacions agràries. 

Segons el cens agrari, els granívors (porcs i 

aviram) representen el 41 % del sistemes pro-

ductius agraris, i el conreus llenyosos, prin-

cipalment l’olivera i la vinya, el 21 % del valor 

total; els herbívors (boví de carn i de llet, oví i 

cabrum), el 19 %. 

Hi ha 155 perceptors d’ajudes de la Política 

Agrícola Comuna, que reben un import total de 

811.134,64 euros, la major part en concepte 

de pagament bàsic. Les ajudes per pràctiques 

beneficioses per al medi ja acumulen el 19 % de 

la suma percebuda i van destinades a quasi la 

meitat dels beneficiaris. 20 perceptors reben 

subsidis per fer inversions en zones forestals i 

per millorar la viabilitat dels boscos de l’àmbit; 

8 són agrupacions de defensa forestal de l’àm-

bit del Parc Rural. Per municipis, Abrera, Olesa 

de Montserrat i Sant Salvador de Guardiola, 

amb produccions agràries diversificades, en-

capçalen el rànquing de sol·licituds d’ajuts. 

Canvis en la matriu biofísica
L’evolució de les cobertes del sòl entre el 1956 

i el 2009 palesa una clara recessió de les terres 

de conreu, amb una pèrdua de 6.607 hectàre-

es. S’ha produït una artificialització profunda 

dels àmbits més planers i més ben comunicats, 

amb un total de 3.253 ha urbanitzades. També 

ha augmentat la superfície forestal (en 2.427 ha), 

sobretot pel procés d’abandonament de l’acti-

vitat agrària. 

Pràcticament la totalitat dels municipis 

han reduït  més d’un 50 % la superfície de con-

reus entre el 1956 i el 2009, tot i que la recu-

lada és més accentuada al sud i al nord. En tots 

dos casos s’acusa la progressió del creixement 

urbanístic, industrial i logístic, però també l’im-

pacte dels incendis forestals, l’abandonament 
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DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL DE LA SUPERFÍCIE 
DE CONREUS EL 1956 I EL 2009
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de les activitats lligades al bosc i l’expansió de 

les urbanitzacions. L’escassa presència d’espais 

agraris planers i aptes per a l’agricultura (amb 

clar predomini de pendents de més del 20 %) 

palesa la necessitat de promoure des del Parc 

Rural del Montserrat mesures de protecció, 

gestió i desenvolupament dels espais agraris 

com a element integrador dels valors produc-

tius, paisatgístics, ambientals i econòmics del 

territori.

Al Parc Rural del Montserrat hi ha 27 pro-

ductors ecològics censats al Consell Català 

de la Producció Agrària Ecològica, amb 1.600 

hectàrees conreades, el 5 % de les quals són 

olivera, mentre que el 77 % són prats i pastu-

res (1.242 ha). Hi ha 7 explotacions ramaderes 

ecològiques, principalment de boví de carn als 

termes municipals de Castellolí i Sant Salvador 

de Guardiola. Els municipis de Castellbell i el 

Vilar i de Marganell apleguen la part més gran 

de superfície ecològica de l’àmbit. 

El sector agroalimentari 
Els canals de venda directa o de proximitat de 

productes locals tenen bona acollida al territo-

ri. Entre els productes d’elaboració i venda lo-

cal hi sobresurten els formatges i el mató, l’oli 

d’oliva, el vi i la mel. Ben arrelats al territori i 

amb forta tradició, disposen de marca pròpia i 

reconeguda dins i a fora de Catalunya. Els pro-

ductes emblemàtics de l’entorn de Montserrat 

són els formatges i el mató, l’oli, el vi (al sud i 

amb la DO Penedès a Abrera, al nord amb la 

DO Pla de Bages). Es poden adquirir en mer-

cats i fires, en agrobotiges (i també en línia), i 

fins i tot a les explotacions que fan venda direc-

ta i al Monestir de Montserrat. 

Segons els registres oficials, hi ha 26 pro-

ductors adherits al decret de venda de proxi-

mitat del Departament d’Agricultura. El 24 % 

fan conreus d’horta i un 24 % més, d’oliva i oli. 

El 54 % elaboren o transformen els seus pro-

pis productes i el 45 % en fan la venda directa 

a l’explotació mateixa. El registre d’artesania 

alimentària té censats al Parc Rural del Mont-

serrat 22 mestres artesans, principalment 

formatgers, forners o pastissers. A més, 31 

empreses tenen els productes adherits a la 

Xarxa Productes de la terra de la Diputació de 

Barcelona. 

El Registre d’indústries Agràries i Agroalimen-

tàries de Catalunya del Departament d’Agricul-

tura té censats 62 establiments agroalimentaris 
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al Parc Rural del Montserrat, situats principal-

ment als vessants meridional i septentrional. En 

destaca la fabricació de productes làctics, amb 

10 establiments; d’oli d’oliva, amb 7 establiments, 

i de begudes. Alguns exemples són Cal Pujolet 

SCP, Formatgeria La Frasera, Fundació Ampans, 

La Pasiega SAT, en els derivats làctics; la Fundació 

Agrícola Olesana, Octer SL, Oliveraires Palomar 

Olesana, en l’oli d’oliva, i El Celler Vitícola d’Ullas-

trell, Can Morral del Riu, SAT Sucarrats o Far-

gas-Fargas, en el vi. A més, hi ha d’altres empre-

ses agroalimentàries extensament reconegudes, 

com Productos Alimenticios Gallo SL, Nostrum 

SL i Bo de Debò.

El bosc 
El 70 % de la superfície del Parc Rural del 

Montserrat és de caràcter forestal (8.477 ha); 

17.375 ha són prats i pastures. El Bruc és el 

municipi més agrest, amb 1.121 ha de fores-

tal i 2.860 ha de prats i pastures, i Vacarisses 

té 1.826 ha de bosc. Els municipis més septen-

trionals de l’àmbit acumulen més superfície de 

prats i pastures, en part com a resultat de l’evo-

lució de les masses forestals cremades als in-

cendis. El bosc se situa en un relleu variable pel 

ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS

Font: Registre d’indústries agràries i agroalimentàries de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació.
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que fa a alçades, pendents i orientacions. No 

obstant això, el 38 % és en pendents superiors 

al 30 %, és a dir, en espais poc accessibles i de 

baix aprofitament de la fusta.

Al Parc Rural hi predomina el bosc dens 

mediterrani de pi blanc i alzina, i hi apareixen 

boscos densos de regenerat del pi blanc i de 

rebrotada d’alzina.

L’alta recurrència d’incendis forestals en 

aquest àmbit ha facilitat articular esforços 

en la gestió del forest per mitjà de la creació 

de l’Associació de Propietaris Forestals el 

2004 (amb una superfície de 6.597,9 hectàre-

es associades), com també el desplegament de 

projectes de gestió forestal com ara Guarda-

bosc i el projecte LIFE Montserrat, que real-

cen l’activitat ramadera extensiva tradicional 

com a eina efectiva en la prevenció d’incendis 

i la conservació del patrimoni natural i la bio-

diversitat.

En un escenari d’impactes a causa del can-

vi climàtic, amb períodes irregulars de pluges 

i sequeres i un augment del risc d’incendi 

EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL I DE PRATS I PASTURES, 2005 I 2017

Font: SIGPAC del 2005 i del 2017. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

forestal, es fa imprescindible gestionar el 

mosaic agroforestal. Per aquest motiu la Di-

putació de Barcelona ha construït 1.592,7 ki-

lòmetres de xarxa de vies i 293 punts d’aigua 

adaptats a les necessitats dels serveis d’in-

cendis. D’altra banda, el Centre de la Propie-

tat Forestal també relaciona 46 instruments 

d’ordenació i gestió forestal (Sant Salvador 

de Guardiola i el Bruc són els municipis amb 

més quantitat i superfície amb planificació 

forestal).

Biodiversitat i riscos
Els espais naturals protegits del Parc Rural del 

Montserrat formen part de la matriu territorial 

del sistema d’espais oberts de la demarcació de 

Barcelona. Són elements del patrimoni natural 

d’excepcional diversitat per la situació geogrà-

fica (muntanya i espais fluvials), pels hàbitats 

agraris i per la conformació integral de boscos, 

bosquines, prats i pastures. Al Parc Rural del 

Montserrat hi destaquen el Parc Natural de la 
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (actualitzada al 2015) i Diputació de Barcelona.

Sistema d’espais naturals protegits    Muntanya de Montserrat, el Parc Natural de 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el PEIN Roques 

Blanques, el PEIN Llobregat i el PEIN Collcar-

dús.

El massís de Montserrat és un element sin-

gular i únic per la seves espectaculars formaci-

ons geomorfològiques; la seva forma caracte-

rística és el resultat de l’acció de l’aigua sobre 

els conglomerats. La muntanya de Montserrat 

està considerada Espai d’Interès Geològic (ge-

ozona 224).

Té un entorn ric en heterogeneïtat de paisat-

ges vegetals i allotja una flora i fauna singular. 

El desnivell de més de 1.100 metres entre el 

riu Llobregat i Sant Jeroni permet una diversi-

tat d’ambients que van des de les cingleres o les 

codines de carenes i agulles fins al riu Llobregat 

o als canals ombrívols del vessant del Bages. 

És un espai vulnerable a factors naturals, amb 

una forta pressió humana (sobretot d’activitats 

econòmiques lligades al turisme) que incre-

menta els riscos i dificulta la conservació dels 

hàbitats i de les espècies.
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L’any 1987 es va crear el Parc Natural de la 

Muntanya de Montserrat i el seu entorn i un 

any més tard se’n van definir les línies priorità-

ries per gestionar-lo amb l’objectiu de protegir 

el massís i compatibilitzar els usos culturals i 

naturals amb el foment del turisme d’ampli es-

pectre. L’any 1990 es van aprovar els Estatuts 

d’organització i funcionament del Patronat. Ad-

ministrativament, inclou part dels termes mu-

nicipals de Collbató, Esparreguera, Olesa de 

Montserrat, el Bruc, Marganell, Monistrol de 

Montserrat i Vacarisses. És un espai d’interès 

natural de màxima protecció que, a més de pre-

servar els valors naturals, vetlla per difondre el 

seu extens patrimoni, de 5.868,27 hectàrees 

(l’any 1988 era de 3.483 ha).

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 

i l’Obac ha estat declarat zona ZEPA (Zones 

d’Especial Protecció de les Aus). El substrat 

geològic del massís de Sant Llorenç del Munt 

i l’Obac, de l’eocè, el formen roques sedimen-

tàries constituïdes de conglomerats amb una 

variabilitat de color d’aquest rocam tan pecu-

liar de grisosos a rosats i rogencs, depenent 

de la composició del sediment. La vegetació 

característica és l’alzinar que, segons l’altitud, 

es barreja amb boscos mediterranis de pinedes 

de pi blanc, que han anat substituint el pi roig 

i la pinassa. La difícil orografia i la falta de sòls 

per al conreu han contribuït a allunyar-ne l’ac-

tivitat humana. És un espai muntanyós, també 

ric en patrimoni natural i cultural, castells i mo-
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nestirs, testimoni del poblament fins al segle 

xviii. Administrativament, el parc natural es va 

aprovar l’any 1987 i s’estén en una superfície 

de 13.694 hectàrees entre les comarques del 

Vallès Occidental, el Bages i el Moianès. De 

l’entorn de Montserrat inclou els municipis de 

Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet, a 

la comarca del Bages, i Rellinars i Vacarisses, al 

Vallès Occidental, una zona de 4.227,81 ha que 

representa quasi una tercera part de la superfí-

cie del parc natural. 

El PEIN de les Roques Blanques es compon 

d’un mosaic complex de vegetació d’especial in-

terès i d’un alt grau de vulnerabilitat format per 

una vall estreta i tancada a les muntanyes del 

Bruc. El PEIN del Llobregat comprèn el tram 

fluvial del Llobregat en els municipis d’Olesa 

de Montserrat, Esparreguera i Abrera, i és una 

zona d’especial protecció i refugi per a espècies 

d’ocells nidificants; el riu esdevé l’element prin-

cipal per l’aportació d’aigua a la cubeta d’Abrera 

i perquè és un connector ecològic. La serra de 

Collcardús, entre els municipis de Vacarisses 

i Viladecavalls, és una àrea protegida pel Pla 

d’Espais d’Interès Natural, ZEPA. 

Entre altres espais naturals no protegits i 

que actuen com a corredors biològics, ressal-

ta el corredor entre Sant Llorenç del Munt i 

Montserrat pel torrent de les Pasteres i que 

segueix per la costa del mas Gall; el riu Llo-

bregat a Sant Llorenç del Munt, que passa 

per Sant Benet Boades, pel torrent del Rubió 

–Boades– i per la riera de Santa Creu al Pont 

de Vilomara; i el Coll de Can Maçana. També 

Puigventós, entre Olesa de Montserrat i Vaca-

risses; i l’entorn fluvial des del congost de Mar-

torell fins a Can Morral del Riu a Sant Hilari, i 

el tram del torrent gran d’Abrera, reservori de 

biodiversitat a la porta de la regió metropolita-

na de Barcelona.

Pel que fa als espais fluvials, el riu Llobregat 

destaca per la funció de nodrir l’aqüífer des de 

Balsareny i Cardona fins a Monistrol de Mont-

serrat i la Cubeta d’Abrera; el tram que travessa 

Abrera rep impactes com a conseqüència dels 

usos a la llera i de la pressió atròpica del tràn-

sit rodat i les infraestructures de comunicació, 

i també per les fortes pressions de les activitats 

extractives i les indústries. El Cardener, afluent 

principal del Llobregat, mostra un ric patrimo-

ni industrial de rescloses i canals que servien a 

antigues fàbriques tèxtils; alguns salts encara 

es mantenen per la producció hidroelèctrica. 

L’aiguabarreig dels rius Cardener i Llobregat 

al municipi de Castellgalí és un espai d’interès 

geològic destacat dins el GeoParc de la Catalu-

nya Central; al voltant de l’aiguabarreig hi ha un 

tram planer i fèrtil de terrasses fluvials.

El paisatge montserratí és el resultat d’una 

intensa erosió lligada a processos de dissolució 

càrstica, gelivació, retrocés mecànic de cingles, 

caigudes de blocs, etc. Després dels incendis 

del 1980, 1985, 1986 i 1994 i dels aiguats del 

1907, 1971, 1982 i 2000, s’han succeït inten-

sos fenòmens d’erosió, desguassos de materi-

als detrítics que han provocat la destrucció de 

camins, formació de cons de dejecció a peu de 

les torrenteres i cicatrius a les cingleres, que 

han deteriorat el paisatge montserratí. Alho-

ra, la pressió humana al territori, el trànsit de 

persones i de vehicles i la pràctica d’activitats 

esportives a la natura com el senderisme i l’es-

calada, de llarga tradició a Catalunya i especi-

Font: Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació 

de Barcelona.

Boscos cremats en els incendis forestals
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alment a la muntanya de Montserrat, generen 

efectes adversos per a la flora i fauna local, i 

transformacions del paisatge. Diverses enti-

tats, com l’Associació de Propietaris dels en-

torns de Montserrat, la Diputació de Barcelona 

(per mitjà del projecte LIFE Montserrat) i la 

Fundació Catalunya-La Pedrera hi desenvolu-

pen propostes reeixides. 

Patrimoni cultural i natural
El Parc Rural del Montserrat conté nom-

brosos elements d’interès social, cultural i 

natural lligats a les activitats econòmiques 

tradicionals d’aquest territori, com ara l’agri-

cultura i la indústria tèxtil, vinculades al riu 

Llobregat. Tot un conjunt indestriable dels 

valors naturals definits per una geologia i 

una orografia úniques. La riquesa i diversitat 

d’aquest patrimoni queden reflectides en els 

inventaris municipals o catàlegs de béns patri-

monials, que registren els elements de caire 

religiós i espiritual; el patrimoni arquitectò-

nic conformat per masies, trulls, barraques 

de vinya, pedra seca, i també altres elements 

com ara fonts, arbres centenaris o indrets na-

turals (cingles, coves, avencs, etc.). Tots són 

elements característics de la història d’aquest 

territori i tenen una rellevància que els fa me-

rèixer un reconeixement profund i també una 

oportunitat de reivindicar-los.

El Mapa de Patrimoni Cultural Local de la 

Diputació de Barcelona ha permès inventariar 

3.099 elements patrimonials (sense la infor-

mació de Castellolí ni de Rellinars). D’aquests 

elements, 6 de cada 10 estan en bon estat de 

conservació i només en un 16 % hi cal una in-

tervenció. Els 745 punts d’interès patrimoni-

al agrícola repartits arreu de l’àmbit del Parc 

Rural són precisament els que presenten 

més identificació. En sobresurten 337 punts 

d’interès natural i 47 punts d’interès geològic, 

que palesen la rellevància d’aquest territori 

per les seva singularitat en termes geomor-

fològics. El nombre d’elements classificats a 

cada municipi varia segons la revisió i l’actua-

lització del planejament municipal urbanístic. 

Hi ha municipis, especialment els que tenen 

més patrimoni religiós o agrícola, amb un 

nombre d’elements identificats alt. Són més 

abundants a les zones de conreu i a les zones 

planeres, i especialment als antics camps de 

vinya i olivera. Una observació més detallada 

per municipis revela que Castellbell i el Vilar 

i Sant Salvador de Guardiola, amb 318 i 286 

elements identificats, respectivament, encap-

çalen la llista.

De la totalitat del patrimoni inventariat 

i classificat temàticament en set categories 

(agrícola, geològic, natural, històric, industrial i 

religiós), el 40 % dels elements són punts d’in-

terès patrimonial agrícola i el 20 % són indrets 

naturals, dels quals només un 2,5 % són punts 

geològics de màxima atenció (i ja identificats 

pel Geoparc), i que se situen especialment als 

termes municipals d’Esparreguera, Collbató, el 
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El patrimoni natural i cultural

Font: Mapa de patrimoni cultural local de la Diputació de Barcelona i l’inventari de patrimoni de la 

Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

Font: Mapa de patrimoni cultural local de la Diputació de Barcelona i l’inventari de patrimoni de la 

Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

Patrimoni natural i geològicPatrimoni agrícola
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Bruc, Marganell, Castellbell i Castellgalí. Final-

ment, 143 elements (7,6 %) són de caire religiós 

(ermites i esglésies principalment) i 60 són ele-

ments de patrimoni hidràulic que mostren l’em-

premta de les activitats industrials al llarg del riu. 

Cal ressaltar que aquesta base de dades 

també aplega 86 elements qualificats de patri-

moni immaterial. Es tracta de manifestacions 

festives: festes tradicionals, llegendes, aplecs, 

carnavals, cavalcades, la Passió, mostres de 

teatre, etc. Tot aquest volum d’esdeveniments 

religiosos o pagans no s’ha plasmat en aquesta 

cartografia.

Recursos d’interès lúdic i turístic
Montserrat és la destinació turística més im-

portant de Catalunya després de la ciutat de 

Barcelona. El Patronat de la Muntanya de 

Montserrat, per mitjà d’Agrícola Regional, S.A. 

(ARSA), centralitza els aspectes de desenvo-

lupament i gestió turística de la muntanya de 

Montserrat. Els quatre municipis que confor-

men la muntanya (Marganell, Monistrol de 

Montserrat, el Bruc i Collbató) també divul-

guen la seva oferta turística conjuntament al 

web dels Portals de Montserrat. 

En concret, l’any 2017 el recinte del mones-

tir de Montserrat va registrar una xifra rècord 

de 2.728.453 visitants, un 8 % més que l’any 

anterior. La majoria dels visitants provenen del 

centre d’Europa, tot i que es va incrementant 

el nombre de turistes de procedència asiàtica. 

La majoria dels visitants hi arriben amb vehicle 

particular o amb autocar. El Parc Natural de la 

Muntanya de Montserrat ha rebut un total de 

647.654 turistes, xifra que comporta un aug-

mentat del 5 % respecte de l’any anterior. 

L’escalada és una activitat de llarga tradi-

ció a Catalunya i la muntanya de Montserrat 

n’és un dels escenaris de referència mundials. 

Actualment, a la muntanya hi ha més de 5.600 

vies  d’escalada  de  diferents modalitats i ni-

vells. 

El senderisme també té un pes cabdal en les 

activitats esportives del territori. La xarxa de 

senders dins l’àmbit del Parc Rural del Mont-

serrat s’estén 858,3 kilòmetres entre els de 

gran i de petit recorregut. Són reconeguts per 

la seva dimensió turística el camí Ignasià, el de 

Sant Jaume, el de l’abat Oliba, el Tres Monts. 

Tots conflueixen a la muntanya de Montserrat.

El patrimoni, tan ric, lligat a l’activitat agrí-

cola conforma una oferta turística per acollir 

visitants i per oferir un ventall ampli de possi-

bilitats i experiències de lleure. En podem es-

mentar alguns exemples com el Molí d’oli de 

Collbató, avui museu i centre d’interpretació, 

o la Colònia Sedó, màxima representació de la 

indústria tèxtil i del modernisme català. El Parc 

Rural del Montserrat presenta una extensa 

estructura de coves i punts d’interès geològic 

que forma part de la ruta del GeoParc. Un bon 

exemple en són la cova del Salnitre, a Collbató, 

testimoni de l’antiga circulació d’aigües subter-

rànies juntament amb la cova Freda i la cova 

Gran, o les fonts Mentiroses de Monistrol  de 

Montserrat. L’avenc més profund del massís de 

Montserrat és el dels Pouetons, situat a la regió 

de les Agulles, amb -123 metres de desnivell.

Font: Mapa de patrimoni cultural local de la Diputació de Barcelona i l’inventari de patrimoni de la Direcció General de 

Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

Patrimoni cultural
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3.2. Reptes i oportunitats. 
Conflictes i potencials
A partir de la recerca i de les entrevistes en 

profunditat s’ha fet una diagnosi per elaborar 

una radiografia acurada de la realitat actual i de 

les pretensions del territori en forma de reptes 

i oportunitats. El resultat és una taula DAFO a 

partir de la qual es plantegen estratègies de fu-

tur per potenciar els punts forts cap a l’èxit, cor-

regir les debilitats i reorientar les oportunitats, 

fer front a les amenaces de manera proactiva i 

reduir els riscos a partir d’una bona gestió de la 

situació actual. 

Demografia i Societat

DEBILITATS AMENACES

 – El 56 % de la població del PRM es concentra en tres 
municipis del Baix Llobregat

 – Els darrers cinc anys hi ha indicis de fre demogràfic 

 – Pes del poblament disseminat en urbanitzacions 

 – Creixements importants, però desvinculats dels nuclis 
urbans

 – Mínims demogràfics a Marganell, Castellolí i Rellinars: 
1,5 % 

 – Pols d’atracció d’activitats: perifèria de Martorell, Man-
resa i Terrassa 

 – La feina genera més sortides que entrades al Parc Rural 

 – Nuclis urbans amb poc pes demogràfic i poc cohesio-
nats 

 – Desajustaments en les tipologies d’habitatge (sobren 
unifamiliars en disseminat, falten habitatges socials al 
nucli)

 – Àrees residencials mancades d’infraestructures i equi-
paments

 – Un 10 % dels habitatges consten com a buits 

 – Reculada de l’ocupació al voltant del 9 % els darrers 
deu anys

FORTALESES OPORTUNITATS

 – Predomini del caire rural i identitari dels pobles del 
Parc: set municipis de menys de 5.000 habitants i tres 
de menys de 2.000 habitants 

 – Tres àrees funcionals grans organitzen la dinàmica eco-
nòmica: Olesa (sud), Sant Vicenç (nord) i Viladecavalls 
(sud-oest)

 – Al període 2001-2017 la demografia ha crescut molt: 
35 % 

 – La població nouvinguda ha rejovenit l’estructura demo-
gràfica

 – Evolució a l’alça de l’ocupació en el sector de serveis. 
Noves dinàmiques al voltant de la logística, TIC i ser-
veis personals 

 – Excepcionalitat dels municipis de la Muntanya de 
Montserrat (Parc Natural); articulació de propostes 
diverses i transversals: Collbató, el Bruc, Olesa, Monis-
trol i Esparreguera. 

 – Afavorir la cohesió intra/intermunicipal (exemple en 
mobilitat: reduir l’ús del cotxe privat)

 – Recuperar el carrer com a lloc d’esbarjo i espai de tro-
bada 

 – Signes de recuperació de noves dinàmiques laborals 
que aporten valor al territori: ressorgiment de l’activi-
tat agrària i potenciació de productes de proximitat.

 – Projectes supramunicipals per la cohesió territorial

 – Població rejovenida per renovar l’economia local
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Planejament i territorial

DEBILITATS AMENACES

 – Sis municipis amb planejament urbanístic endarrerit 
(més de 25 anys): Vacarisses, Viladecavalls, Sant Vi-
cenç, Abrera, Collbató i Olesa

 – Fort creixement immobiliari: 73 urbanitzacions

 – Desconeixement del planejament supramunicipal pre-
vist

 – Alerta d’extracció d’àrids al riu Llobregat 

 – Augments demogràfics no gens consolidats a escala 
municipal

 – Alts nivells de mobilitat per raons de feina

 – Orografia accidentada i complexa

 – Manca de coordinació entre l’espai urbanitzat i l’espai 
protegit: dos parcs naturals i tres PEIN 

 – Pocs espais agraris (orografia amb pendents) i poc pro-
tegits

 – Desordre d’usos que ressegueixen les vies principals 
(benzineres, restaurants, serveis de tota mena…)

 – Alerta de riscos ambientals: centre de tractament de 
residus de Collcardús i dipòsit de residus de classe III

 – Segona corona metropolitana: B-40 (autovia del Vallès).

FORTALESES OPORTUNITATS

 – Set municipis dissenyen nous planejaments i ordenen el 

seu territori 

 – Bones comunicacions viàries i ferroviàries (artèries prin-

cipals)

 – Atractius paisatgístics (elements naturals i agraris) per di-

namitzar l’oferta turística de Montserrat

 – 31 % del Parc Rural protegit per alguna figura (Parc Natu-

ral o PEIN): Rellinars 79,6 %, Marganell 59,8 %, Vacarisses 

57 %

 – Alguns reptes de futur a escala municipal: Collbató, futur 

parc empresarial; Marganell, polígon de la indústria agro-

alimentària

 – Articulació de nous criteris i models del planejament curo-

sos amb el medi i el paisatge

 – Catàlegs i inventaris de patrimoni rural local com a recurs 

a disposició del turisme (cellers, trulls, molins, fonts…)

 – Paisatge montserratí, valor intangible

 – Preservar la fesomia rural i natural dels pobles del PRM

 – Gestionar els SNU (92,4 %) per protegir el paisatge i apos-

tar per la racionalitat del territori

 – PDU vies blaves; oportunitat d’encaix, repte turístic i rep-

te de futur
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Sector agrari i agroalimentari

DEBILITATS AMENACES

 – Climatologia poc favorable (estrès hídric) i escassos 
espais planers aptes per a agricultura (7 % del territori 
amb pendent òptim)

 – Produccions de secà (amb baixa rendibilitat) 

 – Important parcel·lació i fragmentació de l’espai agrari, 
especialment als municipis del sud

 – Escassa dedicació professional a l’activitat agrària

 – Del 1956 al 2009: pèrdua de 6.607 hectàrees

 – Avanç del forest per l’abandonament de l’activitat (es-
pecialment camps llunyans i en pendent) i els incendis 
forestals 

 – Agricultors a temps parcial

 – Avançada edat (majoria de més de 50 anys)

 – Bona part del forest no té gestió

 – Avanç de les infraestructures i urbanitzacions en l’espai 
agrari/forestal

 – Extensió de terres llaurables en mans de societats 
(grans extensius de cereals i farratges)

 – Desconeixement de l’oferta de productes locals (no-
més: mató, mel, oli…)

 – Espai de trànsit de mercaderies i zones industrials amb 
empreses contaminants

 – Escassos recursos per a la gestió del forest perquè no 
és rendible

 – Espais naturals amb molt de forest i sense recursos 
econòmics

FORTALESES OPORTUNITATS

 – Especialització territorial (nord: forest amb terres llau-
rables, sector porcí, zona vulnerable; sud: transforma-
ció a urbà, conreus mediterranis; muntanya)

 – Augment de la superfície d’olivera

 – Varietats autòctones d’olivera (olesana i becaruda)

 – Emprenedoria agroalimentària: 26 adherits a la venda 
de proximitat

 – Important venda directa de producte elaborat (54 %): 
formatge, mató, oli, vi…

 – Especialització ramadera en oví-cabrum, boví de llet i 
de carn

 – Empreses porcines punteres en tecnologia de cicle tan-
cat (Granja Marganell, 2016 Porc d’Or amb Diamant)

 – Sinergies ramaderia / gestió del sotabosc / prevenció 
d’incendis

 – Alt nombre d’associacions (agràries, natura…) 

 – 62 establiments agroindustrials; 24 de lligats a l’activi-
tat agrària del PRM

 – Tres establiments del RIAAC ocupen mà d’obra

 – Creixement de la demanda de producte ecològic

 – El paisatge agroforestal és un recurs turístic

 – Sectors ramaders ben arrelats al territori

 – Important venda directa de productes de proximitat

 – Diversificació de productes agroalimentaris (embotits, 
carn de xai) que tinguin una durada més curta i comple-
mentin l’oferta existent

 – Agroalimentari encarat a turisme gastronòmic

 – Diverses ofertes turístiques lliguen cellers, molins, res-
taurants… 
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Medi ambient i biodiversitat

DEBILITATS AMENACES

 – Forta pressió antròpica sobre el medi

 – Espais de bosc dens i amb alt risc d’incendi

 – Masses forestals poc rendibles

 – Espais de boscos de ribera amenaçats per la flora i fau-
na invasora

 – Espai altament humanitzat amb un centenar d’espècies 
exòtiques

 – Espècies amenaçades per les activitats humanes al ter-
ritori: escalada, senderisme, etc.; i pels riscos naturals: 
incendis, inundacions, etc.

 – L’extracció d’àrids al costat del riu Llobregat travessa 
l’impacte paisatgístic i no s’ha resolt

 – Esquitxades d’activitats lúdiques a l’aire lliure que po-
den fer malbé el territori (com el paintball)

 – Creixement d’espècies que poden causar desequilibris 
en el medi natural (porc senglar, geneta, cabra salvatge, 
cabirol, etc.)

 – Risc de pèrdua de biodiversitat autòctona

 – Amenaça del canvi climàtic en els ecosistemes i les es-
pècies.

 – Augment dels riscos naturals (incendis) i altres riscos, 
com ara accidents, perquè és un espai força transitat

 – Arribada de noves espècies exòtiques que afectin la 
salut humana i l’economia de les explotacions agràries

 – Contaminació del Llobregat amb salmorres d’aigües 
amunt o de la dessaladora

FORTALESES OPORTUNITATS

 – Alt valor paisatgístic i natural del PRM

 – Singularitat geològica

 – Destacats espais d’afloraments de roca, coves…

 – Diversitat d’hàbitats (riu, parets de roca…)

 – Refugi de fauna salvatge (àguila cuabarrada, duc…)

 – Aiguabarreig Llobregat-Cardener

 – Diversitat d’espècies de flora i fauna pròpia als espais 
de paret i zones humides

 – Preservació de la biodiversitat (importants espais na-
turals, ZEPA, LIC): anella verda

 – Xarxa important d’espais connectors

 – Projectes importants de gestió del territori i gestió de 
la biodiversitat (LIFE Montserrat)

 – Excepcionalitat natural i paisatgística que reclama sen-
sibilització i gestió turística 

 – Valors naturals d’interès científic i lúdic

 – Implementació de nous models de gestió del territori a 
partir de les experteses actuals

 – Espais amb alts valors naturals i geològics potencial-
ment per protegir (com l’aiguabarreig)

 – Realçar el patrimoni natural lligat a l’activitat agrària i 
a les fonts 
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Patrimoni

DEBILITATS AMENACES

 – Hi ha territoris amb molts elements patrimonials cata-
logats (com ara l’espai de la muntanya de Montserrat), 
mentre que en d’altres, no (Rellinars i Castellolí)

 – L’estat de conservació del patrimoni és força dolent: 
n’hi ha que estan en ruïnes i d’altres tenen un accés di-
fícil, especialment el patrimoni lligat a l’agricultura i a la 
història del territori

 – Escassa inversió per conservar el patrimoni

 – El patrimoni religiós es troba més ben conservat

 – Alguns elements estan escassament assenyalats

 – Rebliment d’alguns espais que ara són ruïnes

 – Apropiació de peces del patrimoni per a altres usos

 – Molt patrimoni desconegut, aïllat i/o deteriorat dins ex-
plotacions o masies 

 – Falta un eix transversal de gestió del patrimoni fora de 
l’àmbit de la muntanya de Montserrat i per a elements 
de caire religiós

FORTALESES OPORTUNITATS

 – Tots els municipis disposen de catàlegs de patrimoni, 
tot i que no siguin públics

 – Elements de caire religiós, juntament amb altres ele-
ments naturals (parets de Montserrat, el riu, els parcs 
naturals…) són emblemes del territori

 – El GeoParc aglutina molts elements d’alt valor geològic 
en una mateixa figura

 – Important patrimoni lligat a les vies de comunicació de 
la muntanya de Montserrat

 – Important patrimoni industrial i modernisme (Colònia 
Sedó) ben conservat

 – Alt nombre d’elements de patrimoni rural (molins, 
trulls, cellers, barraques de vinya) 

 – Recuperació d’eines i màquines utilitzades en agricul-
tura

 – Organitzar la gestió i la promoció del patrimoni de ma-
nera centralitzada

 – Hi ha iniciatives per difondre rutes per resseguir el pa-
trimoni natural i agrari 

 – Les rutes de monuments històrics es complementen 
amb altres valors del territori (ruta del cellers, edificis, 
etc.).
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Turisme

DEBILITATS AMENACES

 – Falta una oferta comuna i connectada

 – Manca de centralitat de l’oferta turística amb un criteri 
únic i racional del territori i dels recursos

 – Desconeixement del territori agrari (només punts con-
crets)

 – Poca capacitat de decisió dels consistoris

 – Escassa oferta de turisme rural; en general oferta per 
pernoctar (el lloguer d’habitacions turístiques prolife-
ra)

 – Falta difusió a dins i a fora

 – Espai amb una important ruta de senders, però els visi-
tants no interactuen amb el territori: hi són de pas 

 – Nombroses activitat lúdiques en espai agrari (paintball, 
carting, activitats aventura, hípiques…) que poden po-
sar en qüestió les tradicionals

 – Turisme que econòmicament reverteix poc al territori

FORTALESES OPORTUNITATS

 – La muntanya de Montserrat és un pol potent d’atracció 
turística (2,7 milions de turistes el 2017)

 – Forta acció dels consells comarcals i ajuntaments en la 
promoció turística (projectes, xarxes, senyalització…), 
que cal connectar i centralitzar

 – Densa xarxa d’itineraris, senders, camins i rutes

 – Fàcil accés i alt nombre d’elements senyalitzats

 – GeoParc (i altres valors naturals): recurs turístic 

 – Promoció turística entorn d’aliments i cuina

 – Proximitat a Barcelona: visites a Parc Motor, coves o 
Montserrat i tornar-se’n a Barcelona

 – Alt nombre d’elements d’interès turístic, força diversos 
(gastronòmic, de lleure, d’esport, de natura…)

 – Atractiu del turisme rural (passejades, degustacions…)

 – Excepcionalitat orogràfica i geològica de Montserrat 
com a reclam turístic. Privilegi escènic 

 –  PDU Vies Blaves: el riu Llobregat com a recurs turístic

 –  Promoció d’activitats i fires d’agroindústria i alimenta-
ció
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3.3. El procés 
de participació
L’abril de l’any 2018 hi va haver la dinàmica 

participativa amb els agents del territori per 

incorporar una visió dels sectors des d’una 

perspectiva holística de les preocupacions i les 

potencialitats compartides pels actors socio-

econòmics, ambientals i culturals del territori i 

delimitar reptes i oportunitats. La dinàmica de 

treball dels tres tallers territorials Definim el 

Parc Rural del Montserrat, del Bruc (17 d’abril 

de 2018), Castellgalí (19 d’abril de 2018) i 

Olesa de Montserrat (25 d’abril de 2018) amb 

bona participació (128 persones) i una excel-

lent diversitat de l’ampli espectre dels agents 

del territori (40 % del sector agroalimentari, 

20 % de l’administració pública, 11 % del sector 

turístic, 9 % de ramaders, 9 % de procedents 

de centres d’estudis, entre d’altres), va palesar 

l’interès de la ciutadania a endegar aquest pro-

jecte associatiu.

En la dinàmica de treball per definir el Parc 

Rural del Montserrat es va demanar als as-

sistents que responguessin dues preguntes: 

quin(s) objectiu(s) havia de tenir el Parc Ru-

ral?, i què podia fer el Parc Rural per asso-

lir-lo(s)? Les propostes es van agrupar en 5 

línies estratègiques, 15 objectius i 46 accions 

que han conformat la base per redactar el Pla 

de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural 

del Montserrat. Aquesta informació es va con-

trastar i complementar amb el treball tècnic 

de la diagnosi territorial per avaluar vincles i 

fer aflorar mancances i necessitats no identi-

ficades en el procés participatiu. Tot aquest 

procés ha donat com a resultat l’estructuració 

del PGD en 5 línies estratègiques (coincidents 

amb les dels tallers participatius), 15 objec-

tius estratègics i 61 mesures.

Les 5 línies estratègiques en què es van 

agrupar els objectius que el procés participatiu 

va fer aflorar van ser:

1. Nova pagesia i emprenedoria

2. Posar en valor el territori

3. Territori endreçat

4. La ruralitat com a oportunitat

5. Xarxes i governança

3.4. Estratègies DAFO
En aquest apartat es recull el conjunt de mesu-

res propositives per impulsar les dinàmiques 

socioterritorials del Parc Rural del Montserrat, 

capaces d’integrar el potencial endogen del 

territori i d’enfortir el capital social d’aquest 

àmbit supramunicipal amb vocació de coo-

peració col·lectiva. El recull de les propostes 

és el resultat d’interrelacionar els valors i els 

conflictes identificats en la DAFO: debilitats, 

amenaces, fortaleses i oportunitats. Es plante-

gen quatre escenaris de futur, amb objectius i 

estratègies diferents:

– Escenari defensiu o de supervivència, amb 

l’objectiu de corregir debilitats per encarar 

les amenaces

– Escenari proactiu o de reorientació, amb l’ob-

jectiu d’aprofitar les oportunitats per corre-

gir les debilitats

– Escenari reactiu, amb l’objectiu d’afrontar 

les amenaces per mantenir les fortaleses

– Escenari ofensiu, amb l’objectiu d’aprofitar 

les oportunitats per millorar les fortaleses

El conjunt s’aborda des de l’escenari més feble 

(estratègia defensiva) fins a assolir la màxima 

complicitat entre els agents, l’administració i el 

territori (estratègia ofensiva).

Les estratègies s’argumenten d’acord amb 

els objectius traçats en els tallers participatius 

amb els agents del territori, que han permès 

incorporar una visió holística de les preocupa-

cions i les potencialitats compartides. La defi-

nició d’aquests escenaris pretén construir un 

marc de treball idoni per articular propostes i 

concretar-les en el Pla de Gestió i Desenvolu-

pament del Parc Rural del Montserrat.
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VISIÓ DE FUTUR

Promoure les varietats tradicionals

Facilitar l’accés a la terra

Promoure la figura del dinamitzador territorial

Dissenyar emprenedoria al voltant  

de l’economia verda i circular

Enfortir els circuits curts  

de comercialització

POSAR EN VALOR  
EL TERRITORI

LA RURALITAT COM 
A OPORTUNITAT

XARXES I 
GOVERNANCES

NOVA PAGESIA I 
EMPRENEDORIA

TERRITORI  
ENDREÇAT

Promoure els productes del PRM

Vertebrar la diversificació dels serveis 
turístics a partir del privilegi escènic del 

paisatge de Montserrat

Preservar el mosaic agroforestal 
i salvaguardar la diversitat 
ecològica

Salvaguardar i integrar els elements 
emblemàtics del territori i la seva singularitat

Revalorització de la ruralitat 
com a actiu del territori

Articular la figura del dinamitzador 
agrari per cohesionar estratègies 
conjuntes d’acció preservant l’esperit de 
ruralitat d’aquest territori

Contribuir a la revitalització agroecològica 
com a model agrari propi del territori

Dinamitzar l’elaboració de productes d’alt 
valor afegit (olis, formatges, vins...)
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Nova pagesia i emprenedoria

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(corregir	debilitats	per	encarar	les	amenaces)

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(aprofitar	oportunitats	per	corregir	les	debilitats)

 – Estabilitzar l’entorn socioeconòmic per proporcionar 
noves oportunitats de feina al jovent

 – Promoure i potenciar els recursos existents (culturals, 
socials, territorials) per generar capacitació i emprene-
doria

 – Diversificar les economies locals a partir de detectar 
nínxols d’ocupació al voltant de l’agricultura, el bosc, els 
recursos naturals i el patrimoni 

 – Fomentar el relleu generacional per rejovenir el sector 
i enfortir la cadena agroalimentària 

 – Ampliar i diversificar l’oferta d’activitats socioeconòmi-
ques del PRM al voltant de la natura i l’agricultura per 
reivindicar el territori

 – Articular models de producció agraris adaptats al terri-
tori i socialment dinàmics per minimitzar la pèrdua de 
conreus i la fragmentació excessiva 

 – Definir propostes de dinamització del territori amb 
l’estratègia del desenvolupament rural

 – Desenvolupar estratègies d’ocupació a partir dels ins-
truments d’emprenedoria existents (espai-prova) 

 – Vertebrar propostes d’autoocupació en l’àmbit forestal 
per aprofitar recursos complementaris 

 – Articular projectes de cooperació i assessorament per 
enfortir el sector dels llenyosos

 – Establir directrius conjuntes i transversals en matèries 
d’educació ambiental

ESTRATÈGIA REACTIVA 
(afrontar	amenaces	per	mantenir	les	fortaleses)

ESTRATÈGIA OFENSIVA 

(aprofitar	oportunitats	per	millorar	les	fortaleses)

 – Fomentar la capacitació i l’ocupació de l’agricultura eco-
lògica amb l’Escola Agrària de Manresa

 – Contribuir a promoure i disseminar el patrimoni natu-
ral i cultural per recuperar l’ocupació com a estratègia 
de valor afegit en els serveis turístics diferenciats, resi-
lients i estratègics

 – Facilitar l'accés a la terra i a la formació (reglada i no 
reglada) per incorporar jovent a l’activitat agrària

 – Promoure l’educació ambiental i el coneixement del 
territori amb la figura del dinamitzador del PRM

 – Enfortir els canals de distribució dels productes locals 
com a estratègia disseminadora de qualitat alimentària 
del PRM

 – Dissenyar emprenedoria al voltant de l’economia cir-
cular i l’economia verda (gestió de recursos naturals i 
energia, reutilització de subproductes procedents del 
bosc, biomassa)

 – Promoure l’eficiència energètica i la mitigació dels 
efectes del canvi climàtic en les explotacions agrora-
maderes del PRM
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Posar en valor el territori

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(corregir	debilitats	per	encarar	les	amenaces)

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(aprofitar	oportunitats	per	corregir	les	debilitats)

 – Donar a conèixer el medi rural i el seu patrimoni associ-
at: cultura, identitat i patrimoni etnològic 

 – Divulgar el valor endogen del Parc Rural entre els ciu-
tadans de l’Àrea Metropolitana com a estratègia de 
canvi dins el context de recessió econòmica

 – Difondre els beneficis que generen el paisatge medi-
terrani i el mosaic agroforestal com a garants del terri-
tori rural del PRM

 – Sensibilitzar sobre la necessitat de fer compatible la 
promoció turística i la gestió de l’espai agrari i forestal, 
el patrimoni rural i els recursos naturals 

 – Flexibilitzar l’oferta turística tenint-ne en compte la 
diversitat natural (singularitats geològiques), rural (pa-
trimoni agroforestal) i cultural (paisatgística, espiritual 
i gastronòmica)

 – Promoure l’estudi científic del patrimoni etnològic del 
PRM

 – Sensibilitzar sobre les pràctiques ambientals adapta-
des a les demandes de la societat i del territori del PRM 
i fomentar-les

 – Promoure les externalitats positives de l’activitat agro-
forestal per fer front als impactes ambientals

 – Dotar el PRM d’elements de promoció, visualització i 
comunicació

 – Promoure el patrimoni immaterial del PRM vinculat a 
les tradicions i la cultura montserratina (llegendes, con-
tes, etc.)

 – Educar, sensibilitzar i difondre la salvaguarda del patri-
moni natural i cultural de l’àmbit

 – Articular propostes col·lectives a partir de criteris d’eco-
nomia social i solidària 

ESTRATÈGIA REACTIVA 
(afrontar	amenaces	per	mantenir	les	fortaleses)

ESTRATÈGIA OFENSIVA 

(aprofitar	oportunitats	per	millorar	les	fortaleses)

 – Dotar d’equipaments i serveis la producció agrària lo-
cal per assegurar-ne la diversificació, transformació i 
distribució 

 – Promoure sistemes alimentaris sostenibles inclusius i 
transversals que integrin agents de la cadena de valor i 
facilitin la distribució d’aliments de proximitat a les es-
coles, als centres cívics i a les institucions locals

 – Promoure els productes agroalimentaris del PRM 
aprofitant les sinergies de mobilitat de dins i fora del 
PRM

 – Capacitar el Parc Rural del Montserrat com a aparador 
de productes agroalimentaris locals i ens dinamitzador 
de la seva promoció

 – Promoure els productes i les varietats tradicionals i 
remarcar-ne les qualitats i els lligams amb el territori: 
oliveres becarudes, vera, palomar (olesana).

 – Dinamitzar i complementar l’oferta econòmica que la 
producció làctia i els seus derivats (mató i formatges) 
generen
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Territori endreçat

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(corregir	debilitats	per	encarar	les	amenaces)

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(aprofitar	oportunitats	per	corregir	les	debilitats)

 – Prioritzar les especificitats i singularitats territorials i la 
compactació urbanística dins la segona corona metro-
politana de Barcelona

 – Afavorir la governança en la presa de decisions 

 – Restringir els usos residencials en sòls no urbanitza-
bles a efectes de racionalitzar els usos i la funcionalitat 
del territori i ampliar àmbits de protecció dels espais 
agraris 

 – Garantir la funcionalitat ecològica per preservar els 
ecosistemes i protegir els elements naturals i paisat-
gístics 

 – Reordenar serveis i equipaments en punts estratègics 
entre les diverses unitats de població disseminades al 
territori 

 – Fomentar l’ús social de l’habitatge buit

 – Incentivar la sensibilització per preservar el mosaic 
agroforestal, especialment dels pocs espais agraris del 
Parc Rural, com a garant del paisatge mediterrani 

 – Prioritzar la gestió del territori per minimitzar els ris-
cos ambientals i articular propostes agrosilvopasturals 

 – Promoure el patrimoni rural i fer-lo visible

 – Dissenyar una gestió turística basada en criteris de 
sensibilitat i sostenibilitat com a elements d’atracció i 
de dinamització de la ruralitat

 – Activar la vitalitat del mosaic agroforestal per garantir 
la conservació i la millora dels espais rurals

 – Diagnosticar les unitats funcionals de les dinàmiques 
socioeconòmiques per detectar-ne els dèficits estruc-
turals

 – Reduir la mobilitat diària amb criteris de racionalitat i 
sostenibilitat ambiental

 – Prioritzar els reptes i els desafiaments ambientals (can-
vi climàtic, impactes i riscos) 

 – Articular un model turístic al voltant de les singulari-
tats geològiques que ofereixen oportunitats a l’entorn 
montserratí

 – Fer publicitat de camins i rutes turístiques per orga-
nitzar els recursos, i fer conèixer el territori i els seus 
productes

 – Garantir una agricultura duradora i atenta a la preser-
vació dels sòls i conservadora del paisatge mediterrani

 – Desenvolupar estratègies per cohesionar i dinamit-
zar socialment el territori per superar el desafiament 
camp-ciutat

ESTRATÈGIA REACTIVA 
(afrontar	amenaces	per	mantenir	les	fortaleses)

ESTRATÈGIA OFENSIVA 

(aprofitar	oportunitats	per	millorar	les	fortaleses)

 – Realçar l’activitat agroforestal 

 – Potenciar i millorar l’oferta turística i la dinamització de 
l’economia local

 – Aprofitar la xarxa d’infraestructures existent (intra/in-
ter de la segona corona de metropolitana) per millorar 
la mobilitat interna del PRM

 – Promoure la cohesió social del territori i la identitat 
rural a partir de la polítiques públiques de mobilitat in-
traterritorial 

 – Avaluar les externalitats de l’espai rural i generar nous 
focus d’activitat econòmica per contrarestar la polarit-
zació rural i urbana

 – Vertebrar la diversificació dels serveis turístics a partir 
del privilegi escènic del paisatge montserratí 

 – Conservar els espais agroforestals i protegir la diversi-
tat dels hàbitats del PRM 

 – Integrar els elements emblemàtics de Montserrat: es-
piritualitat, singularitat geològica, escenografia paisat-
gística, etc. 
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La ruralitat com a oportunitat

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(corregir	debilitats	per	encarar	les	amenaces)

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(aprofitar	oportunitats	per	corregir	les	debilitats)

 – Articular projectes empresarials basats en la diversifi-
cació de l’espai agrari i el patrimoni rural i en la partici-
pació local

 – Promoure i consolidar els productes agroalimentaris 
locals en els mercats setmanals, les agrobotigues i els 
agromercats 

 – Recuperar i impulsar el petit comerç i el seu teixit social 

 – Revalorar les activitats complementàries al voltant de 
l’agricultura i el territori: agroturisme, restauració, ac-
tivitats agrosilvopastorals i patrimoni cultural

 – Articular pràctiques locals singularitzades en les àrees 
rurals que contribueixen a desenvolupar i a vertebrar 
el paisatge

 – Vetllar pel bon estat ecològic del sistema hidràulic i del 
patrimoni fluvial vinculats com a elements vertebra-
dors de l’economia turística del PRM 

 – Enfortir la capacitat emprenedora i col·lectiva pública 
i privada (treball en xarxa) per garantir la promoció tu-
rística de l’àmbit

 – Vertebrar economia, societat i territori a partir de pa-
ràmetres de salut, alimentació, patrimoni i responsabi-
litat ambiental 

 – Promoció de nous nínxols d’ocupació i mercat basats 
en la rendibilització de la massa forestal

 – Enfortir l’estratègia agroeconòmica a l’explotació agro-
silvopastoral (ramaderia en sotabosc) dissenyada en el 
projecte LIFE Montserrat

 – Construir un espai de debat i de potenciació del Geo-
parc dins el PRM per dinamitzar estudis científics i de 
ressò internacional

ESTRATÈGIA REACTIVA 
(afrontar	amenaces	per	mantenir	les	fortaleses)

ESTRATÈGIA OFENSIVA 

(aprofitar	oportunitats	per	millorar	les	fortaleses)

 – Difondre les externalitats positives de la matriu agro-
forestal del parc tant en l’àmbit social (seguretat ali-
mentària, ocupació, connexió amb el productor), com 
econòmic (espais de venda propers), ambiental (prote-
gir dels incendis, evitar l’erosió, mitigar el canvi climà-
tic) i cultural (paisatge, sentit del lloc)

 – Aprofitar els atractius turístics perifèrics al PRM per 
promoure el turisme de manera conjunta: DO Penedès, 
DO Pla de Bages, ruta dels castells de l’Anoia, Rebost 
del Bages, etc.

 – Evitar la museïtzació de l’agricultura potenciant la re-
cuperació de les activitats tradicionals agràries

 – Revalorar la ruralitat com a actiu del territori: diversifi-
car l’ocupació i l’educació en entorn rural

 – Diversificar la producció agrària de la zona i millorar-ne 
la biodiversitat

 – Contribuir a revitalitzar la producció agroecològica 
com a model agrari propi del territori del PRM 

 – Enfortir la complementarietat de l’oferta turística amb 
sinergies entre les diferents produccions agràries lo-
cals i el patrimoni rural 

 – Encarar la diversificació lúdica tenint en compte els 
valors i els elements del territori: espirituals, naturals 
i rurals

 – Articular la figura de dinamitzador del PRM per cohesi-
onar estratègies conjuntes d’acció
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Xarxes i governança

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(corregir	debilitats	per	encarar	les	amenaces)

ESTRATÈGIA DEFENSIVA O DE SUPERVIVÈNCIA 
(aprofitar	oportunitats	per	corregir	les	debilitats)

 – Fomentar la interconnexió i l’organització d’activitats 
entre barris, entorns residencials i nuclis urbans i des-
plegar accions de comunicació obertes i inclusives

 – Apostar per la cooperació en termes de producció, 
transformació i consum per minimitzar la polarització 
urbà-rural

 – Potenciar l’associacionisme supramunicipal per pro-
moure accions col·lectives

 – Incidir en el paper de dinamització del Parc Rural en-
tre els municipis capdavanters de la proposta: Olesa de 
Montserrat, Collbató, Esparreguera i el Bruc 

 – Fomentar el cooperativisme agroforestal per garantir 
l’activitat socioeconòmica i generar valor afegit al ter-
ritori

 – Construir una xarxa de comunicació i debat estable en-
tre entitats locals que aprofiti l’oferta existent i planifi-
qui la gestió dels recursos i el patrimoni existent

 – Afavorir l’associacionisme dels agents de la cadena de 
valor agroalimentària de l’oli d’oliva per la via de la for-
mació, el coneixement i la recerca

 – Desenvolupar entorns favorables a la innovació orga-
nitzativa per enfortir l’economia local (cotreball)

 – Articular plataformes de comunicació i governança del 
Parc Rural com a instruments per garantir una gestió 
eficient, efectiva i transparent

 – Dinamitzar una xarxa de mediació i planificació amb 
l’objectiu de recuperar l’activitat agrària

 – Desenvolupar la difusió i la comunicació del PRM per 
mitjà de les xarxes socials: «Fer Parc Rural!»

 – Potenciar de manera col·lectiva el conjunt de les neces-
sitats del sector agrari: compartir factors de producció, 
mà d’obra i terra

ESTRATÈGIA REACTIVA 
(afrontar	amenaces	per	mantenir	les	fortaleses)

ESTRATÈGIA OFENSIVA 

(aprofitar	oportunitats	per	millorar	les	fortaleses)

 – Suport a iniciatives innovadores públiques i privades 
per enfortir l’economia dels pobles i apostar per un mo-
del socioeconòmic participatiu, inclusiu i encarat a les 
persones i al territori

 – Incorporar la dimensió ecosocial en els processos d’or-
ganització i de gestió compartits

 – Compartir protocols d’actuació entre les ADF, les ad-
ministracions, la pagesia i els propietaris forestals per 
fer front a l’alt risc d’incendis forestals

 – Actuar contra l’increment de fauna salvatge en compe-
tència amb l’activitat agroramadera extensiva i el mo-
saic territorial 

 – Articular sinergies entre els productors i les activitats 
de turisme rural per promoure productes agroalimen-
taris de dins i fora del PRM

 – Dissenyar dinàmiques agroalimentàries col·lectives i 
de proximitat

 – Apostar per eines tecnològiques innovadores: tècni-
ques de conreu tradicionals i varietats locals amb el 
guiatge de l’Escola Agrària de Manresa

 – Sensibilitzar i promoure l’educació ambiental i agroali-
mentària a les escoles i als centres cívics 

 – Transmetre coneixements, valors, tradicions i sabers 
del territori al jovent

 – Abordar conjuntament la prevenció de focs forestals 

 – Promoure i impulsar propostes col·lectives per dina-
mitzar el PRM a partir de les plataformes existents
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