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ACTA DE SESSIÓ NÚM.01/2020
CONSELL AGRARI DE DATA 26.11.2020

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Núm.: 01/20 CONSELL AGRARI DEL
PAPIOL.
Caràcter: Constitució
Convocatòria: Primera.
Lloc: telematica.

Data de reunió26.11.2020
Hora d’inici de la sessió: 19.15 h.
Hora d’acabament de sessió: 20.30 h.
Codi e-document: ACTA01CPP20201126

PERSONES ASSISTENTS

President  Sr. Joan Borràs i Alborch (alcalde – president)

Vicepresident COAP  Sr. Jordi Bou i Compte (regidor responsable 
d’Agricultura)

l’Associació de
Pagesos del Papiol

 Sr. Josep Maria Faura Fabregat (DNI 4702759L)
 Sr. Pau Domènech Dunfoy (DNI 53294956T)

 Sra. Anna Estruch Casajuana (DNI 38129246F)

l’ADF  Sr. Pere Royo Fernandez (DNI 46233287K)

En representació del
Parc Agrari del Baix

Llobregat

 Sra. Gemma Francès Tudel, Gerenta
 Sra. Anna Casanovas

Unió de Pagesos  Sr. Ramon Figueras i Garriga (DNI 77627068K)

Secretària
Sra. Olga Cervelló Arcos

Excusen la seva assistència
Sr. Pere Figueras Garriga  

ORDRE DEL DIA

1.-Benvinguda 
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2.-Presentació de components del Consell
3.-Properes inversions al Parc Agrari
4.-Subvenció Diba per la construcció de les tanques cinergètiques
5.-Precs i preguntes

INICI, NOTES i OBSERVACIONS

Inici de la sessió: Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la
vàlida celebració de la sessió, la presidència obre la sessió a l’hora indicada i es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

Pren la paraula el Sr. Joan Borràs i Alborch, alcalde-president de l’Ajuntament i
president del  Consell  Agrari,  manifestant que la creació d’aquest Consell  és un
òrgan més de participació més enllà  de les reunions.  Manifesta que és un dia
important ja que es un Consell que mai s’havia fet :Amb la creació d’aquest Consell
s’intenta buscar solucions i  desitja que aquesta reunió i  les properes siguin per
enriquir les idees i buscar solucions. Manifesta que aquest Consell el farà el Sr.
Jordi Bou i Compte regidor d’agricultura i vicepresident del Consell.

El Sra. Bou pren la paraula, dona les gracies a l’Alcalde per la seva benvinguda i
manifesta que el format de la reunió no és el millor però que la realitat es la que es.
Continua dient que hem d’estar contents de generar aquest espai de debat per
acostar  la  pagesia a l’Ajuntament.  Tot  seguit  dona la  paraula a la  Sra,Gemma
Francès, per tal de si vol realitzar algun comentari.

La Sra. Francès saluda als membres del Consell i manifesta la seva satisfacció per
la seva constitució, ja que es una eina que te el pagès per poder manifestar les
seves  inquietuds,  I  manifesta  que  es  te  de  tindre  en  compte  aquest  sector  i
potenciar la agricultura de proximitat.

Tot seguit es passa a parlar de les properes inversions del Parc Agrari. La Sra.
Francès manifesta que hi ha un acord tàcit pel qual es realitzaren desbrossades de
camins i arranjaments mes concrets quant son necessaris. A l’actualitat es fan dos
desbrossades una a la primavera i un altre a la tardo. També s’han fet actuacions
mes concretes com son a partir de les pluges de 2008 una regadora.

Es manté una relació amb l’Ajuntament per la realització de despeses al Papiol per
part  del  Parc  Agrari.  Es  tracta  de  millorar  aquest  conveni/cooperació  i
cofinançament.

El pla de treball que es dura a terme durant tot l’any es decideix a finals d’any,
estudiant les inversions que son necessàries i pensant que  la aportació ha de ser
50/50, el pressupost pel Papiol es 1.500/3.000 euros.

També  manifesta que degut a la llei de contractes del sector públic es te de fer uns
procediments administratius mes llargs. Explica que es vol fer un contracte marc,
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que estarà fet al juny de 2021. Es començarà ha actuar a la segona mitat de l’any
que be amb desbrossades i manteniment del camí i que cal saber quines obres es
volen fer.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Ramon Figueras  de  la  Unió  de  Pagesos  fundadors  del
Consorci del Parc Agrari junt amb  la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana
que es troben dins de la executiva del Parc Agrari i es vetlla perquè les institucions
ho facin be.

Fa dos any quan es van produir les inundacions hi havia una regadora molt maca i
es va arreglar l’esmentada regadora, creu que s’hauria de fer si es una zona agrària
te que estar en condicions.

Cal un projecte d’1 o 3 anys per poder fer la nostra feina.

EL Sr. Bou manifesta que el Sr. Pere Figueras va passar una llista d’elements per
fer o reparar, el dimecres va fer dos anys dels aiguats que van fer molt mal. Han
sigut dos anys de reunions amb el Departament de territori per la intervenció de
l’aigua del Torrent de Can Colome, aparentment hi ha un projecte amb coordinació
amb els pagesos.

Tot seguit, el Sr. Bou manifesta que es passa al següent punt, tot agraint la feina de
la Sra. Francés i el Consell Comarcal .

Tot seguit comparteix pantalla per veure el traçat de la tanca cinergètica  que te un
cost de 80.000 euros dels quals 60.000 paga de Diputació i 20.000 l’Ajuntament,
donat que ha la licitació el preu total ha quedat per 57.000 euros el cost total de
l’obra el pagarà la Diputació. Es te un greu problema amb el pocs senglars que fan
mal a la collita i als  arbres. Es presenta un detall de tota la tanca amb els punt de
passos per accedir a la zona de conreo.

Hi ha una línia negra que correspon al camí de Sant Jaume, degut  als aiguats i al
Gloria que ha fet mol malt, aquest camí ha desaparegut i no es pot arranjar s’ha
parlant amb l’ACA, per recuperar-lo amb una mínima afectació al Parc Agrari, es
tracta d’un camí públic arrel d’una demanda de la pagesia del Papiol es realitzarà la
tanca cinèrgetica  i amb els 20.000 euros es posarà un altre tanca per evitar  que
les persones, bicicletes i altres tinguin la temptació de agafar fruits o altres elements
dels conreus.

EL Sr. Ramon Figueras, manifesta que a la ultima executiva del Parc Agrari abans
de les eleccions municipals es va dir que es faria una campanya de senyalització
dels camins que son agraris, ja que existeix un greu problema amb la gent va a
passatger pels camins, creu que esta be que al Pla es tingui un espai lúdic per
sense oblidar que la finalitat es agrària.
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El  Sr.  Bou  manifesta  que  es  pot  traslladar  aquesta  petició  als  redactors,  per
manifestar que estan en una zona de treball.

EL Sr. Pau Domenech, manifesta sobre els límits del Parc Agrari i el pagesos de
muntanya, el finançament es fa al Pla però els de muntanya es te de parlar.

Al Papiol tenim pagesos tant a Collserola com al Parc Agrari i altres que no son
d’un lloc o altre,  per això l’Associació de Pagesos es te coordinar a la part de
muntanya no hi ha res.

El Sr, Joan Borràs explica que aquest  Consell s’ha creat per tal de que tots tinguin
veu,

El Sr. Ramon Figueras, manifesta que es parla de la agricultura del Papiol, s’han de
marcar línies fora i dins del Parc Agrari.

EL  Sr.  Joan  Borràs,  explica  que  quan  una  administració  dona  una  subvenció
l’Ajuntament deu donar una part.

El Sr. Ramon Figueras pregunta per la periodicitat de les reunions, el Sr. Borràs li
diu que trimestralment.

EL  Consell  Agrari,  deu  comentar  quines  inversions  es  volen  fer.  Una  inversió
important es la regadora del Pla de Can Mas, amb un cost 110.000 euros, es te de
mirar com fer-ho.

També es parla que des de fa 5 anys s’està redactant un pla d’usos dins del Parc
de Collserola,  però no s’han posat en contacte amb els pagesos per veure les
mancances. Actualment els Agents rurals no deixen fer res.

El Sr. Borràs , manifesta que quan es redacti el Pla hi haurà una exposició publicar
per poder dir el que s’opina de l’esmentat Pla.

El Sr. Pau Domenech manifesta que s’estan reunint referent a això, ja que la seva
problemàtica es molt diferent a la del Pla i caldria repartit d’una manera justa els
camins, i d’altres serveis.

La Sra. Meritxell, comenta que de moment no esta connectat.

EL  Sr.  Domenech  proposa  convidar  al  Consell  a  un  representant  del  Parc  de
Collserola per tal d’enriquir les opinions. A demés cal una gestió forestal per part de
Collserola,  per  netejar  el  boscos i  que aquesta no pot  esperar  mes,  ja  que es
perillós, sobre tot pel tema incendis.
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Un exemple de com poder mantenir el bosc net, es la zona de Can Puig a oin hi ha
un ramat d’unes 100 cabres que netegen el sotabosc de manera natural. Son coses
per estudiar i per això existeix aquest Consell.

EL Sr. Bou proposa jornades a l’escola explicatives, tallers per tal de connectar als
nens i a la població a la pagesia.

El Sr. Ramon Figueres, explica que han vingut varies escoles de visita als conreus.
Els pagesos actuals són els únics que queden i es una part molt important dintre de
la economia.

A Collserola hi ha diners, però no deixen fer res. Aquest diners van a una entitat i
cada any hi  ha més terres abandonades a Collserola,  terres que es deixen de
conrear. Un altre problemàtica es que el pagesos de Collserola estan molt separats.

EL Sr. Borràs i el Sr, Bou, veien que la reunió s’ha allargat molt proposen continuar
parlant de tots aquests problemes a la propera reunió.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                        

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a l’hora
especificada a l’encapçalament d’aquest document, de la qual cosa en dono fe,
com a secretària del Consell del Poble, mitjançant la present acta signada amb el
seu vist i plau del Sr. Alcalde.

Joan Borràs i Alborch Olga Cervelló Arcos
ALCALDE                                                                      SECRETÀRIA

ACTA APROVADA. 
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