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Un projecte engrescador per posar en valor l’activitat agrària d’un territori rural

Josep Montasell i Dorda. 12 d’abril de 2016
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Què és un parc rural?

La paraula parc explicita el reconeixement de la singularitat d’un territori i la 

voluntat, per part de l’administració pública, de dur a terme una gestió específica

a partir de la protecció, ordenació, desenvolupament i dinamització d’aquest territori amb 
un grau de suport de la pagesia i d’altres sectors socials. Una protecció i dinamització 
proactiva i amb una visió holística. 

A diferència d’un parc agrari, que fa referència a l’activitat, un parc rural evoca un espai. 
Un espai on coexisteixen activitats agrícoles, ramaderes i forestals plantejant-se la 
necessitat de dinamitzar aquestes activitats agràries però a la vegada altres activitats. 
Activitats que van o poden anar lligades a aquest territori (agroturisme, restauració, 
aprofitament de biomassa, artesania alimentària, etc.) així com activitats lúdic recreatives 
(itineraris, educació ambiental, lleure, etc.), a més de tenir una cura especial pel paisatge en 
mosaic resultat de la pròpia activitat productiva.

Si en un parc agrari lo fonamental és dinamitzar l’activitat econòmica agrària, en 

un parc rural la dinamització econòmica incorpora la visió territorial. Tot i que, 
d’una manera més o menys intensiva, té com a eix conductor l’activitat productiva agrària 
(agrícola, ramadera i forestal) hi afegeix i s’equilibra amb l’eix ambiental (gestió forestal, 
lluita contra incendis, biodiversitat, etc.) i social (acollida, itineraris, educació 
agroambiental, etc.) tot cercant un desenvolupament harmònic de les poblacions locals. 
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En definitiva, un parc rural és una eina i un model de gestió d’un territori que 

integra de manera equilibrada les funcions econòmiques, ambientals i socials.

A Catalunya s’han proposat tres parcs rurals. A inicis del 2000 el Parc Rural de Torre 
Negra es comença a parlar de la possibilitat del parc aprovant-se a l’any 2007, per 
unanimitat del ple municipal de Sant Cugat, el Pla especial de protecció i millora rural en 
l’àmbit del Parc Rural de la Torre Negra. Pla que el TSJC anul·la el 2009. Al crear-se, a 
l’any 2010, el Parc Natural de Collserola s’incorpora el Parc Rural a l’àmbit del Parc de 
Collserola. Una sentència del Tribunal Suprem del proppassat 22 de febrer de 2016 
conclou que els terrenys del Torre Negre s’han d’excloure del Parc Natural de Collserola, 
ja que al·lega “no hi ha elements naturals representatius, singulars, fràgils, amenaçats o 
d’especial interès ecològic, científic, paisatgístic, geològic o educatiu”, i perquè, a més, ja 
està urbanitzada en un 6 %. 

Comentari: En un proper BREU comentaré una altre 

sentència que pel fet d’estar urbanitzat un espai en un 

petit percentatge fins i tot nega que l’altre espai agrícola                            

sigui sòl no urbanitzable. Pel sòl “no urbanitzable” res és neutre. 

Cap el 2004 s’inicia un procés per constituir el Parc Rural del Montserrat, i al 2007 apareix 
la proposta del Parc Rural de la Vall del Llémena (Gironès). Més endavant, el 2009, l’Espai 
Rural de Gallecs (considerat un Parc Rural) esdevé Parc de l’Espai d’Interès Natural de 
Gallecs.



El propi Diccionari de la Llengua Catalana tracta el 
mots rural i agrari com a quasi-sinònims, doncs ambdós tenen la 
mateixa definició: ”Relatiu o pertanyent al camp“. No obstant, malgrat que 
ambdós evidentment fan referència al camp, sembla evident que hi ha 
una diferència de matisos: agrari evoca a una activitat econòmica 
(l’agricultura) i rural a un àmbit (un espai) on hi predomina aquesta 
activitat. La diferència entre Parc Agrari i Parc Rural és, segurament, 
una qüestió del pes específic que hi té l’activitat agrària, en aquest cas 
entesa únicament com a activitat econòmica. L’objectiu d’un Parc 
Agrari és principalment dinamitzar l’activitat agrícola; en un Parc 
Rural s’hi barregen els aprofitaments agrícola, d’oci, de paisatge i de 
medi ambient. És una qüestió, doncs, de “l’atribució percentual que té 
cada àmbit” (*)dins l’àrea del Parc.

(*) Blas, Marta et al (2007) Proposta de Parc Rural a la Vall de Llèmana.



Els antecedents del Parc Rural del Montserrat

Fa onze anys que va sorgir un projecte engrescador                                                             

com el Parc Rural del Montserrat

El dia 11 de març de 2005, es va formalitzar la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre els ajuntaments de Collbató, Esparreguera, El Bruc i Olesa de Montserrat per a la 
creació del Parc Rural del Montserrat. Per acord municipal amb data 29 de setembre de 
2006 l’ajuntament d’Abrera aprova adherir-se a la voluntat de crear el Parc Rural del 
Montserrat. Uns anys més tard, el 2012, ho fa l’ajuntament de Marganell.

A la Carta s’hi van adherir també la Xarxa de Custòdia del Territori i la Unió de Pagesos i 
va rebre el suport de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el patronat de 
la Muntanya de Montserrat i el Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, la Plataforma de 
Defensa del Territori i del Patrimoni i la Fundació Territori i Paisatge.

Els alcaldes Xavier 
Sitjà, Rafael Escriu, 
Elies Rogent i Joan 
Rota i els regidors                
del GIC,                                     
Josep Estradé i Joan 
Sanz en el moment                
de la signatura                        
(11 de març de 2005)
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La memòria elaborada pels quatre ajuntaments impulsors de la 
proposta, establia el potencial del futur parc en unes 1.700 ha 
agrícoles i unes 3.000 ha forestals i analitzava l’encaix de la 
sol·licitud dins del projecte "Anella Verda Metropolitana“, 
impulsada per la Diputació de Barcelona, en tant que l’àmbit 
del futur Parc Rural era la matriu que connectaria els diferents 
espais naturals de la zona (Espai Natural de Roques Blanques, 
Parc Natural de Montserrat i Espai Natural de Sant Salvador 
de les Espases - Puigventós) i s’analitza també l’encaix del 
projecte amb accions que formen part de la línia d’actuació 
"Acció Territorial Sostenible" del Pla d'Actuació del Mandat 
2003-2007 de la Diputació de Barcelona.

La memòria també indicava les principals línies bàsiques 
d’actuació que podria tenir el Parc Rural com eren la 
recuperació de terrenys agrícoles, la consolidació i augment de 
la població agrària, la elaboració de productes de qualitat, 
l’agricultura ecològica, el reg de suport al cultiu de secà, la 
venda de productes sota la marca "Montserrat", la custodia del 
territori i banc de terres, la prevenció d’incendis, la catalogació 
i restauració de camins rurals, la gestió forestal, la millora i 
recuperació de l’espai fluvial, la difusió del patrimoni natural i 
cultural i l impuls turístic.

Montasell, Josep ( 2006 ) “Els espais agraris de 
la regió metropolitana de Barcelona” dins de 

“Ecosistemes de Catalunya” a L’Atzavara núm. 
14, revista de la Secció de Ciències Naturals del 

Museu de Mataró. Pàg. 87



Tríptic explicatiu del Parc Rural del Montserrat (Tríptic històric)







L’aturada

Per raons polítiques l’impuls del Parc Rural                                                                                 

es va estroncar

Una vegada més es va posar de manifest com la voluntat política és fonamental per 
l’impuls d’aquest tipus de projectes orientats a posar en valor un territori a partir de la seva 
protecció, ordenació, desenvolupament i gestió. Pel seu impuls cal un humor favorable 
dels politics com expressió d’un estat d’ànim, que junt a un clima polític propici és 
fonamental en qualsevol projecte. Un canvi d’humor i de clima polític que, amb molta 
facilitat, pot conduir a un projecte cap al camí de l’indiferència i al fracàs.

Humor, voluntat política i a més, i fonamental, entusiasme. Sense que als impulsors del 
projecte no els envaeixi l’entusiasme “com una alegria que impulsa a l’acció”, que dona 
ànim, serà difícil tenir energia creadora i capacitat emprenedora amb visió de projecte de 
futur.

Coincidint amb canvis polítics locals, resultat de les eleccions municipals del 2007, i la 
desaparició del projecte de “L’Anella Verda” de la Diputació de Barcelona, les 
administracions perden interès pel projecte de Parc Rural i aquest s'esmorteix.
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La represa

Un programa Life l’excusa per reprendre el projecte                                                               

del  Parc  Rural. Nous temps, noves oportunitats.

Al maig del 2014 fou atorgat per la UE el programa Life,                                                                     
presentat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació                                                                       
Catalunya La Pedrera, l’Associació de Propietaris Entorns                                                                    
de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat                                                                      
i la Diputació de Barcelona, amb el suport de 14 municipis i 13 entitats diverses, titulat 
«LIFE MONTSERRAT. Pla de Gestió Pastoral Integrada: una eina innovadora per a 

preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals» (LIFE13 BIO/ES/000094-
B1).

El seu objectiu consisteix en establir un pla integrat de gestió forestal per a la prevenció 
d’incendis i d’hàbitats per a la conservació de la biodiversitat a partir d’una actuació 
silvopastoral sustentada en la gestió forestal amb ramaderia extensiva i la disminució de la 
càrrega de combustible en zones estratègiques i creant un paisatge en mosaic.

L’efecte demostratiu que tenen totes les accions d’un programa Life i amb voluntat de 
continuïtat de futur, el LIFE MONTSERRAT  junt als resultats de les darreres eleccions 
municipals esdevenen l’oportunitat per a la represa del projecte de Parc Rural del 

Montserrat ampliant el seu àmbit tot recuperant la idea inicial i adaptant-la, si s’escau, a 
una nova realitat.
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Un parc rural amb un conreu destacat com és l’olivera, que junt a conreus herbacis, la vinya, 
els fruiters  i el bosc configuren un paisatge típicament mediterrani en mosaic on l’activitat 
ramadera esdevé, a més d’una activitat econòmica, una eina per a la gestió silvopastoral. 
Sense oblidar productes com la mel o l’horta, així com productes artesanals com el mató.



L’empenta definitiva

La renovació a l’adhesió a un projecte 

Des de l’ajuntament de Collbató es lidera la recuperació de l’antic projecte del Parc Rural del 
Montserrat. Parlen  amb alcaldes i regidors dels municipis que inicialment s’havien adherit al 
Parc Rural i s’amplien les converses a més ajuntament de l’entorn del massís de Montserrat. 
S’inicia així un procés de encaminat a constituir el Parc Rural seguint un passos progressius. 
El camí proposat i iniciat és:

Acord del Ple municipal sobre l’adhesió al Parc Rural del Montserrat on s’especifiqui que 
s’incorporen al Consell Promotor del Parc Rural del Montserrat, fan seva la “Carta per a la 
conservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat” i es 
comprometen a fer una aportació econòmica al Consell Promotor segons les Directrius per 
a la determinació de la participació econòmica dels ajuntaments. 

La participació econòmica es concreta a partir d’una aportació fixa igual per tots els 
municipis i una aportació variable en funció del nombre d’habitants que cada municipi té 
censats. 

El procés s’ha iniciat. Cal ara que acabi constituint-se el Consell Promotor del Parc Rural del 
Montserrat i començar a treballar per un projecte engrescador pel desenvolupament i la 
cohesió territorial d’un territori on conflueixen municipis de les comarques actuals del Baix 
Llobregat, Vallés Occidental, Bages, Anoia i Alt Penedès i que té el massís de Montserrat 
com a centre neuràlgic.
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El 18 de gener de 2016, el Ple de l'ajuntament de Collbató aprova per unanimitat incorporar-
se al Parc Rural del Montserrat amb la ratificació de la Carta del Parc Rural, el reglament del 
Consell Promotor, la signatura d’un conveni amb els ajuntaments interessats i l’aprovació 
pressupostària corresponent a l’any 2016. Amb aqust acord Collbaó inicia i lidera el procés 
cap el Parc Rural del Montserrat.

El 29 de gener de 2016 i el 2 de febrer de 2016 es publica el reglament del Consell promotor 
al DOGC i al BOPB respectivament.

El 14 de marc de 2016 alcaldes i regidors reunits a Collbató signen el manifest per l’impuls 
del Parc Rural del Montserrat on es comprometen a adherirse a la Carta del ParcRural,  a 
participar en el Consell Promotror i a demanar a la Diputació de Barcelona, com a òrgan 
supramunicipal, a participar activament en el projecte.



Reunió a Collbató, el 14 de març de 2016, d’ alcaldes                  
i regidors  signants del Manifest per l’impuls                                 

del Parc Rural del Montserrat.



6 Aproximació gràfica a la complexitat del Parc Rural del Montserrat



Cap a una identitat comarcal

L’impuls d’un projecte col·lectiu com és el Parc Rural del Montserrat pot esdevenir, en un 
futur més o menys proper, l’embrió d’una nova comarca “El Montserratí”.

Una proposta de creació de comarca que es planteja reiteradament des de 1924. Consultada 
la Viquipèdia podem llegir:

– El Montserratí (Comarca de Montserrat, Pla de Montserrat o Baix Llobregat Nord) és el 
territori situat a la falda sud-est de la muntanya de Montserrat entre les comarques del Bages, el Baix 
Llobregat, l’Anoia, el Vallès Occidental i l'Alt Penedès.

– La Comarca de Martorell es proposa per primera vegada en el Pla d’organització social agrària 
de Josep Maria Rendé i Ventosa (Mancomunitat) de 1924. El pla de nova ordenació comarcal 
impulsat per la Generalitat Republicana i elaborat per l’eminent geògraf Pau Vila va contemplar la 
creació d’aquesta nova comarca al voltant de Martorell, principal mercat de la zona.

– També apareix com a comarca en el Plan General de Ordenación de la Província de Barcelona (1959) 
i com a zona urbanística el el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona (1966). 
Històricament és una zona de cruïlla entre les grans comarques i demarcacions pròximes. Correspon 
aproximadament a l’arxiprestat de Montserrat i a l’àmbit de l’Agència d’Extensió Agrària, districte 
telefònic, ofinica de l’INEM i partit judicial de Martorell. En la consulta municipal de 1987 diversos 
ajuntaments reclamaren la creació de la comarca del Baix Llobregat Nord o Montserrat.

– Aquesta denominació, de caràcter popular, neix a partir de l’evolució d’un sentiment identitari estès 
majoritàriament entre el jovent de la subcomarca del Baix Llobregat Nord, consolidant-se amb 
l’aparició de l'Informe sobre la revisió del model d'organització territorial de Catalunya de l'any 2000, conegut 
com l’Informe Roca i refermant-se amb la proposta anunciada l'any 2005 de l'exconseller de 
Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Geopolitica
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