ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’AGRICULTURA

Data: 21/10/21 a les 18,30 hores

Lloc: Sala de Juntes Ajuntament
Sistema: Telemàtic i presencial. Enregistrat
Assistents: Lluís Parés, pagès; Lluís Solanas, Cooperativa Agrària Santboiana;
Germán Domínguez, pagès; Josep Mª Majó Codina, Institut Agrícola;Alert Bou, pagès;
Salvador Vidal, pagès; Arnau Vidl, pagès; Tona Mangues, Bicibaix; Chema Gil, Davis
Fernández, Ester Freixa, Amalia Sarroca per CREDA; Gemma Francès i Anna
Casanovas, Consorci Parc Agrari; Elisabeth Latorre, Ajuntament; Lluís Tejedor, regidor
Ciutadans; César Thovar, regidor d'agricultura; Rosa Cifuentes, Cap de Medi Ambient i
Agricultura; Ciara Escoda, cap del departament d'agricultura; Jaume Ramon, tècnic
d'agricultura.

1. Aprovació de l’acta anterior (24 de maig 2021)
El Sr. Lluís Parés manifesta que es persona com a pagès particular, no en
representació de cap institució.
El Sr. Germán Domínguez manifesta que compareix com a pagès particular, no
en nom de cap institució, ho fa via telemàtica doncs és al mercat per la Setmana de
l'Alimentació Sostenible, es queixa de la elecció de la data per fer el Consell doncs,
manifesta, és la setmana que tenen més feina. Comunica que el Sr. Olivier Chantry no
està d'acord amb l'acta del Consell Anterior (24 de maig de 2021), ja que no apareixia
algun dels seus comentaris tal i com ell els va realitzar, sense poder especificar el
contingut exacte de la discordància. Alhora excusa la presència del Sr. Chantry per la
assistència a un altre acte de l'esmentada Setmana de l'Alimentació Sostenible.
Es convé que es parlarà amb ell per tal de que proposi les esmenes en concret.
El Sr. Lluís Tejedor manifesta que a l'acta no consta els noms dels assistents.
Es convé que també es procedirà a aquesta esmena deixant en suspens
l'aprovació fins les correccions finals.
El Sr. Lluís Parés excusa la presència del President del Canal de la Dreta.

2. Presentació del procés del Pla Estratègic d'Agricultura
El Sr. Thovar manifesta la voluntat municipal de reactivar l'agricultura local,
amb la qual cosa s'ha posat en marxa la confecció del Pla Estratègic d'Agricultura, en
col·laboració amb tots els agents implicats, remarca la importància del circuit
d'alimentació i la transcendència en vers la salut.
La Sra. Ciara Escoda presenta al Sr. Chema Gil i al Sr. David Fernández,
CREDA, que realitzaran el redactat del Pla.
Prèviament torna a demanar la paraula el Sr. Germán Domínguez que
manifesta el seu acord en la col·laboració amb el Pla. Alhora present diverses queixes
en vers la gestió de la Setmana de l'Alimentació Sostenible:

- Presència de la Policia Municipal el primer dia demanant llicència per una activitat
organitzada per l'Ajuntament.
- La publicació de la realització del mercat s'ha fet el darrer dia i que les fotos
publicades no eren de la seva parada.
Considera que no és la manera de fer les coses atès el sacrifici que cal fer.
També es queixa de que no hi ha hagut cap visita de representants municipals.
El Sr. Thovar manifesta que tot plegat fa referència a una situació puntual que
no té res a veure amb el Pla, però que cal rectificar i que en poden parlar fora de
l'àmbit del Consell Agrari.
Finalment el Sr. Domínguez demana que el Pla no es realitzi d'aquesta manera,
i manifesta el seu interès en participar-hi, sol·licitant que hi intervinguin els altres
pagesos joves de Sant Boi.
Comença la presentació del Pla Estratègic d'Agricultura a càrrec primer del Sr.
Fernández i, posteriorment, del Sr. Gil, i que s'adjunta com PDF ANNEX de la present
acta.
Es pretén revaloritzar el producte i guanyar-se millor la vida.
El Sr. Salvador Vidal demana que les entrevistes amb pagesos siguin de forma
individual. El Sr. Gil li comenta que cal arribar a un consens entre tots, però que es
faran entrevistes individuals.
Es comenta com a problema el trànsit de bicicletes pels camins de la zona
agrícola, la qual cosa també es tractarà dins l'àmbit del Pla.
El Sr. Parés comenta que s'ha fet una moratòria en contra del treball de pagès,
en concret és un impediment pel conreu de cànem, la Sra. Cifuentes respon que
aquesta moció va ser pactada amb pagesos i representants dels mateixos. El Sr.
Parés insisteix en que són productors i que han de conrear els productes que tenen
sortida. Finalment el Sr. Thovar replica que es va tractar al darrer Consell Agrari i
d'altres reunions amb la finalitat de no promocionar el conreu de cànem.
La Sra. Mangues manifesta que la problemàtica de circulació de bicicletes té
solució. Bicibaix també serà escoltada en la confecció del Pla.
El Sr. Nin comenta que no es dona prou valor als productes produïts en el Parc
Agrari, cal conscienciejar al ciutadà que aquesta mena de productes tenen més valor i
el cost de producció és més alt que el dels importats.
El Sr. Solanas manifesta que el ciutadà mira el preu i no la qualitat, i que, per
exemple, el preu de les caixes tenen un preu pràcticament igual al valor del producte,
factor que l'encareix, competir amb preus de productes importats és pràcticament
impossible.
El Sr. Thovar dona especial importància a treballar els circuits de
comercialització dels productes.
Abandonen la reunió els representants de CREDA.

3. Estat de les obres d'adequació de la Anella Verda al pas del riu Llobregat.
La Sra. Escoda comunica l'inici de les obres a l'estació de Santa Coloma i que
s'anirà informant de la evolució de les mateixes als interessats

4. Precs i preguntes
- Execució de pressupost
La Sra. Escoda informa que en el Capítol II - Despeses corrents - es disposa de
44.500€, destinats a accions de suport a l'agricultura i manteniment de camins, i que

en el Capítol IV - Transparència administracions, es disposa de 50.590€, per
aportacions al Consorci del Parc Agrari i l'AMB per la gestió de la Protecció de la
legalitat.
Confirma que queda per executar el Pla de Treball d'enguany, respecte a les 4
intervencions pactades al darrer Consell Agrari.
Es farà desbrossada de tots els camins, la qual cosa és confirmada per la Sra.
Casanovas.
- Moratòria
A banda dels comentaris efectuats en el punt anterior, la Sra. Cifuentes
manifesta que no es tracta d'una activitat vinculada a la alimentació, i que la moratòria
respon al que es va parlar al darrer Consell Agrari i a reunions realitzades
posteriorment, com a resposta a demandes de pagesos i representants dels mateixos.
El Sr. Salvador Vidal comunica que atesa la problemàtica, esmentada al punt
anterior, que afronta la pagesia és lògic que es cerquin altres vies per guanyar-se la
vida.
Es manifesta que aquesta mena de conreus posen en perill el d'aliments.
Per la seva part el Sr. Solanas diu que aquesta activitat és legal, a la qual cosa
el Sr. Thovar replica que, per la seva naturalesa i conseqüències, no és políticament
acceptable, i que l'objectiu bàsic i principal municipal és que el Parc Agrari es dediqui a
la producció d'aliments.
El Sr. Salvador Vidal apunta que hi han hagut pagesos que han comprat
hivernacles per fer-ho i ara es trobaran amb la prohibició, la qual cosa els hi podran
comportar pèrdues econòmiques, alhora que diu que el pagès ha de guanyar-se la
vida amb activitats que tinguin la consideració de legals.
La Sra. Cifuentes manifesta que la moratòria té la consideració de suspensió
temporal de llicències, amb la finalitat de guanyar temps per tal de que es reguli
jurídicament mitjançant normes com ara ordenances o disposicions de major rang
legal.
En un altre ordre de coses, el Sr. Salvador Vidal afegeix els danys produïts per
circumstàncies cinegètiques amb les pèrdues que ocasionen i la dificultat per
combatre'ls. La Sra. Cifuentes menciona que el sistema es millorable però que en
l'actualitat funciona correctament.
D'altre banda, el Sr. Salvador Vidal comenta que ha posat en marxa camps que
estaven abandonats, la qual cosa confirma el Sr. Parés i l'esforç que dits treballs
comporten.
Finalment es manifesta que el ciutadà ha de ser conscient del cost real de
producció del que compra, el que ve de fora no està treballat com el d'aquí.
Es convé que aquests temes seran tractats degudament en la confecció del Pla
Estratègic d'Agricultura.
- Sot detectat al camp del Camí de Can Jover, la Sra. Escoda comunica que s'ha
contactat amb el propietari, canal, etc., i que existeix la possibilitat de que estigués
produït a causa d'una conducció de gas soterrada. El Sr. Salvador Vidal comenta que
no es estrany que, de tant en tant, es facin aquesta mena de sots, anomenades olles,
cal replenar-lo de terra.
- Normativa de tancament agrari, en concret de les parcel·les agrícoles
El Sr. Parés explica que en el seu moment la normativa permetia realitzar
tancament en la banda que llinda amb camins públics exclusivament, posteriorment es
va estendre perimetralment. La intenció es retirar aquesta segona ampliació per part
de l'AMB en el nou reglament per evitar un engabiament de les parcel·les. En la seva
opinió creu que no s'esmenarà.
Es convé que es parlarà també amb el Consorci.

- Zona de baixes emissions
Es tracta d'un imperatiu legal.
El Sr. Solanas planteja el problema de la circulació amb vehicles de treball
agrícola.
La Sra. Cifuentes comunica que encara no s'han completat les tasques de
confecció, i que en el proper Consell Agrari és tractarà més abastament.
La Sra. Francès explica que l'ampliació de la zona comportarà restriccions i
mesures de control com ara radars, s'haurà de veure quants vehicles caldrà canviar i
com podran ajudar les administracions en aquesta adequació.
El Sr. Bou manifesta que l'activitat agrícola descarbonitza, per la qual cosa
hauria de trobar-se formes de compensació pels pagesos.
La Sra. Cifuentes comenta que els impostos recaptats per aquests motius ha
de veure's com poden beneficiar a la pagesia.

Es dona per finalitzat el present Consell Agrari a les 20:15 hores.

