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1. Context del projecte
1.1. Perquè agroecologia
Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’impulsar iniciatives agroecològiques a la
ciutat de Barcelona que donin resposta a problemàtiques del sistema alimentari actual,
com la pèrdua progressiva de superfície agrària disponible dins l’AMB o l’alienació del
consumidor respecte el cicle productiu. Alhora, ofereix una proposta de gestió
agroforestal de l’espai lliure en zones de transició entre el Parc Natural de la Serra de
Collserola i la ciutat de Barcelona.
1.2. Perquè agroforesteria
L’agroforesteria ha existit sempre. Recuperar-la és una de les passes necessàries per
millorar les tècniques de gestió forestal actuals i per posar en valor el patrimoni agrari
tradicional amb qualitats agroforestals.
L'agroforesteria consisteix en combinar cultius, silvicultura i ramaderia. Es treballen
conjuntament les diverses activitats i s’aconsegueix que es tanquin els cicles, ja que
unes treballen en benefici per les altres. L'agroforesteria implementa línies de cultius a
diferents altures, combinant espècies herbàcies anuals amb llenyoses, creant zones
d’alta retenció de carboni, treballant diferents horitzons del sòl i aprofitant els marges
mitjançant pastures i espècies productives adequades. Es crea així una interacció que
genera bones productivitats i fomenta un paisatge divers i resilient.
Els beneficis que proporcionaria el desenvolupament d’aquest projecte per la franja de
solana són molt amplis:

•

•

Prevenir incendis, ja que el treball de les zones boscoses amb agricultura,
silvicultura i ramaderia crea tallafocs naturals i contribueix a la recuperació del
paisatge mosaic, un paisatge altament estratificat i molt més segur de cara a
possibles incendis que l’actual aglomeració d’espècies piròfiles a les cotes baixes
del vessant de Collserola.

•

Prevenir l’erosió a través de la plantació d’espècies productives a les parts altes,
posant remei a l’actual desertificació del vessant.
Aportar un paisatge rural viu.

2. Font Baliarda
2.1. Situació geogràfica
La zona coneguda com a Font Baliarda consta d’aproximadament 3ha situades entre la
Carretera Alta de les Roquetes i el Carrer del Cementiri de Collserola (límits inferior i
superior respectivament), i entre el Camí de Sant Llàtzer i el concessionari
d’embarcacions “Marina d’Horta” (límits laterals). A més, des de la construcció del
camp de futbol del CE Canyelles als anys 80 dins la zona de la Font Baliarda, aquesta
ocupa la part baixa de la parcel·la i per tant actua com a límit inferior addicional.

2.2. Situació urbanística
Segons el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la
Serra de Collserola (PEPNat), la zona superior forma part del Parc Natural de la Serra de
Collserola i entra dins de la zona de protecció especial amb clau 29co. La zona SudOest, on actualment hi ha un camp de futbol tocant la carretera, consta com a "Zona
en sòl urbà", 18 (zona subjecta a ordenació volumètrica). La zona Sud-Est forma part de
"Equipaments comunitaris i dotacions" i aquests poden ser: 7a-Existents, 7b-De nova
creació de caràcter local, 7co- Collserola. Finalment, a l'espai de transició entre la zona
superior i la zona Sud-Est, hi ha una franja de «jardins urbans de Collserola».

2.3. Morfologia del terreny
La zona de la Font Baliarda té un desnivell de 59 m des del punt més alt, tocant el
Carrer del Cementiri de Collserola, fins al talús previ a la Carretera Alta de les Roquetes.
El pendent és molt pronunciat a la part alta (14,7º) i més suau a la part baixa (7,7º).

La zona de transició entre la part alta i la part baixa és la més erosionada, com es pot
observar a la imatge anterior. Les arrels dels pins i la roca mare queden al descobert i
tota l’argila ha quedat acumulada a la part baixa, segurament per l’acció de l’aigua
d’escorrentia. Les mesures anti-erosives, per tant, es preveu concentrar-les a la part
alta per tal d’evitar l’empitjorament de l’estat de la zona i recuperar sòl útil.

2.4. Ecologia
Dins l’àmbit de la font Baliarda coexisteixen diversos hàbitats però el més significatiu és
el “Oleo-Ceratonion”, que consisteixen en un bosc baix/maquia/garriga típic de les
comarques mediterrànies calentes i poc plujoses, on hi predominen l’Ullastre, l’Olivera
i el Garrofer. Tot i que es troba representació d’aquest en tots els marges, a la part
central de la zona baixa s’hi observa una comunitat d’Aladerns (Rhamnus alaternus) i
Ginestes (Spartium junceum) procedents de replantació forestal, a més d’un reduït
grup de Ligustrums (Ligustrum lucidum). Aquestes petites comunitats no tenen valor
ornamental i no són suficientment madures com per evitar que hi creixi una capa
abundant de sotabosc, que en conseqüència, crea un perill potencial en cas d’incendi.
2.5. Antecedents agrícoles
Com es pot observar a la ortofoto del vol de 1956, la zona de la Font Baliarda era
pràcticament tota agrícola, segurament de producció farratgera, vitivinicola o de cereal
de taula. Actualment, llevat del camp de futbol, està totalment abandonada.

Un dels objectius d’aquest projecte és recuperar el patrimoni agrari de la franja de
solana que es va perdre amb l’auge de l’èxode rural de finals del s.XX. Aquest es va
iniciar amb l’aparició de la fil·loxera el 1883, quan la vinya era un cultiu molt important
juntament amb l’olivera, l’ametller i el garrofer. I va culminar a finals del s. XX a causa
de la industrialització i l’evolució del sector terciari a les zones que envolten el PNSC.
Amb l’abandonament del sector agrari, les varietats locals i rústiques s’han anat
perdent, així com l’ús del sòl agrícola ha anat desapareixent a causa de la venta de les
parcel·les amb objectiu d’urbanitzar-les.

3. Verger Mediterrani
La proposta que presentem és la creació d’un verger amb espècies tradicionals de
Collserola i altres fruiters ben adaptats a les condicions edafoclimàtiques
mediterrànies. El nou espai desenvoluparà funcions productives, al mateix temps que
promocionarà la recuperació i selecció de varietats ecològiques i autòctones.
Cal però aclarir que el projecte que aquí presentem no pretén eliminar tota la flora
actual de la zona, sinó que planteja una continuïtat biològica entre espècies útils ja
presents i les noves espècies a implementar.
Les zones marcades a la imatge següent estableixen els perímetres d’actuació on es
realitzarà la plantació d’arbres fruiters i ornamentals, creant així un conjunt de “boscos
comestibles”. Les zones reben el seu nom del cultiu o associació principal, però això no
exclou que s'hi intercalin altres espècies arbustives/herbàcies (informació detallada
més endavant).

3.1 Objectius
La vall de Can Masdeu és en l'actualitat un espai centrat en l'agroecologia, vertebrat
pels Horts Comunitaris, el Punt de Interacció de Collserola (PIC) i el Projecte d'Educació
Agroecològica. Aquesta xarxa exerceix la custòdia del territori i ha modelat la finca amb
criteris de permacultura. La Comunitat que habita l'antiga leproseria de Can Masdeu
dinamitza els projectes i treballa per exercir i promoure els principis de la sobirania
alimentària.
El projecte que aquí presentem entronca amb aquesta línia agroecològica d'actuació
comunitària, i al mateix temps aterra diversos objectius de programes i plans
municipals.
Es tracta del Pla Clima (apartats 7,8 i 15), el Pla d'Acció per a la Transició Agroecològica
de Collserola, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), l'Estratègia d'Impuls a la Política Alimentaria,
l'Estratègia d'Agricultura Urbana i l'Eix Muntanya.
Al seu torn, el Pla del Verd i la Biodiversitat projecta una xarxa de corredors verds que
connecten mar i muntanya a través de la ciutat; un dels quals s'enfila pel Parc Central
de Nou Barris i finalitza a la vall de Can Masdeu.
El projecte també participa de l'enfocament prioritari sobre el canvi climàtic dels
programes europeus Horizon 2020, que contenen objectius compartits com la captura
de carboni, la reducció d'emissions, la prevenció d'incendis, la resiliència davant la
sequera i les inundacions o la preservació de la biodiversitat.
L'objectiu del projecte que aquí presentem és exercir aquestes funcions:
•

Funció ecològica: control d'erosió i escorrenties, control d'incendis, gestió
agroforestal de les zones de transició, etc.

•

Funció productiva: producció de fruita ecològica i altres subproductes.

•

Funció educativa: itineraris, senyalitzacions, activitats, visites, formacions de
camp, etc.

•

Funció social: zona de passeig, repòs i lleure pels veïns; espai de treball
comunitari; espai de inserció per col·lectius en risc d'exclusió social, usuaris de
teràpia dual, etc.

3.2. Zones i espècies
3.2.1. Parcel·la de Vinya
La part més alta de la Font Baliarda és un pendent àrid amb orientació Sud-Oest, un
turó erosionat ideal per la vinya. La zona marcada en taronja a la proposta, d’unes 0,7
ha aproximadament, acull al voltant de 2300 vinyes (1x3) amb coberta vegetal frondosa
seguint les corbes de nivell. La combinació de la tècnica Key Line + Coberta vegetal
evita l’erosió i millora la fertilitat actual de la zona.
Aquest zona està dissenyada per actuar com a motor productiu junt amb les zones de
fruita.

Les operacions culturals prèvies a la implantació consisteixen en llaurar verticalment
amb un sistema tipus Yeomans (apartat 3.2.7) per descompactar la terra i sembrar la
coberta a les línies. La composició de la coberta consisteix en una combinació de civada
amb altres gramínies, (festuca alta, dàtil, ray-grass, poa…), lleguminoses (trèvol, yeros,
veça…) o crucíferes (colza farratgera, mostassa blanca, rave farratger o bròquil).
Posteriorment, després de la primera sega/aixafament tipus Rollercrop de la coberta
(tècnica que simula l’activitat del vent aixafant enlloc de segar per mantenir
temperatura i humitat en el sòl) es planten els ceps de la varietat triada.
En aquesta zona també es considera la pastura lliure de gallines.

3.2.2. Franja de Garrofa
Tocant la parcel·la de vinya per l’Est i previ a la zona crítica d’erosió es planten 15
garrofers (Ceratonia siliqua) en el perímetre de 0,1 ha, marcat amb verd a la proposta,
procurant la retenció d’aigua per la vinya i posant remei a la situació erosiva. El garrofer
és un arbre vigorós, resistent i útil per aprofitament dels marges.

3.2.3. Franja de Noguera
De la mateixa manera però pel costat Oest, es planta una franja de 8 Nogueres (Juglans
regia) amb un marc molt ampli (10x12) per fixar el sòl al talús lateral del pendent
superior i així evitar la pèrdua de sòl útil en cas de pluges torrencials. La collita de nous
aportarà un subproducte interessant al projecte.

Aquest cultiu necessita una descompactació prèvia del sòl, amb la sembra d’una
coberta de gramínies i altres fixadors de nitrogen/fòsfor, així com regs de suport
abundants un cop establert. Es planteja utilitzar sistemes tipus Cocoon o Growboxx
(apartat 3.2.7) per assegurar el creixement dels plançons en el cas d’adquisició de
material vegetal molt jove.

3.2.4. Bosc de Figuera i Ametller
A la part més baixa del pendent superior s’hi planta una associació de 20 Figueres
(Ficus Carica) i 20 Ametllers (Prunus dulcis) col·locats de forma irregular amb marcs
orientatius de 6x4. Aquesta zona consta de 0,1 ha i, a part de la producció que es pot
obtenir d’aquests fruiters, un cop establerts creen una cortina paravent ideal per
protegir la vinya i milloren la retenció d’aigua en el sòl.

3.2.5. Cortines forestals
Per protegir els principals nuclis productius, és a dir la zona blava i la zona vermella
(explicades al proper apartat), caldrà establir dues cortines forestals en fileres dobles o
triples de fins 6-8m d’alçada per evitar que els vents dominants causin danys en collita,
sobretot dels caquiers a finals d’estiu.
Aquestes cortines, marcades en negre a la proposta, estaran constituïdes de cara Sud
per arbusts de mitja alçada [Arbutus unedo (arboç), Buxus sempervirens (boix) o
Cupresus semprevirens (xiprer piramidal)] i de cara Nord per arbres alts de port ample
[Lagunaria patersonia o Brachychiton populneus]. A més, entre les dues fileres es pot
comptar amb els aladerns, ligustrums i ginestes que es troben actualment plantats a la
zona i els quals es podran trasplantar en aquestes zones o bé als 40 m previs a la
carretera alta de Roquetes.

3.2.6. Boscos de Olivera, Magraner i Caquier
Finalment a la zona baixa i més planera es concentra la producció fructícola. S’ha
escollit l’associació d’olivera (Olea europea var. Arbequina), Magrana (Punica granatum
var. Mollar), Caqui (Diospyros kaki var. Tomatero) i Nespre (Mespilus germanica var.
Argelino). Es planten en fileres verticals direcció N-S per aprofitar les hores de sol.
S’alterna filera de caqui+nespre amb filera de olivera+magrana. Per optimitzar l’espai i
poder incloure el major nombre d’exemplars es disposen els caquiers i nespres a portell
a prop dels magraners i deixant més espai a les oliveres, ja que aquestes requereixen
més diàmetre de copa/arrels quan creixen.
La parcel·la blava consta de 0,4 ha on s’hi plantaran 27 caquiers, 27 Nesprers, 27
magraners i 27 oliveres amb marc orientatiu 6x6.

La primera cortina forestal, que protegeix la zona blava, és, a més, el límit del Parc.

I per últim, la zona vermella serà una extensió de la zona blava amb la mateixa
associació i patró de plantació, però amb el doble de terreny. Consta de 0,8 ha i s’hi
plantarà 55 caquiers, 55 nesprers, 55 magraners i 55 oliveres amb marc orientatiu 6x6.

3.2.7. Tècniques de plantació i preparació terreny
Per preparar el terreny es realitzen llaurades verticals amb línia clau (key line) per
descompactar i airejar el sòl, i així aprofitar al màxim els recursos hídrics i retornar
profunditat i fertilitat al sòl. En el cas de la vinya, al tenir un pendent pronunciat caldrà
buscar alternatives mitjançant feixes. També s'inclou la incorporació d'un adob verd
previ a l'establiment de la plantació.
Per altre banda, es realitzen sembres de coberta durant el primer any, combinades amb
inoculació d’espores de micorizes (fongs associats a les arrels), activant així la
microbiologia del sòl i ajudant als fruiters a absorbir més aigua i sals minerals durant
els primers anys.
De cara a la plantació en les zones més àrides, com les franges de noguera, garrofa o la
part superior de la zona blava, s’utilitzarà sistemes de plantació tipus Cocoon o
Growboxx, que proporcionen aigua i estimulen el desenvolupament d’una estructura
radicular sana i profunda. Amb aquesta tècnica es produeixen arbres forts que no
depenen d’irrigació externa i que poden sobreviure en condicions més extremes. Els
envasos consten d’un dipòsit d’aigua fet de cel·lulosa, residus de cultius i altres
compostos orgànics millorats per garantir la impermeabilitat durant el primer període
de supervivència, a mesura que el dipòsit es degrada. El sistema serveix de recol·lector
d’aigua de pluja i quan es descompon es converteix en un substrat orgànic que nodreix
el sòl.

En previsió de l'actuació de porcs-senglars que poden remoure en excés la terra o
trencar branques d'arbres joves, caldrà preveure proteccions temporals pels arbres
joves.
3.3. Bioxar, animals i subproductes
3.3.1. Bioxar
Aquest projecte contempla el bioxar com a principal esmena de fertilització orgànica.
Aquest derivat carbonat estable es produeix a partir de biomassa vegetal sotmesa a la
piròlisis en condicions de baixa Tº (<700ºC) i oxigenació, és a dir, molt reductores.
El contingut en N no és massa alt però el contingut en Carboni orgànic si. És molt
resistent a la degradació i molt porós, qualitat que ofereix un hàbitat ideal per la
microbiologia del sòl i molta retenció hídrica. El fòsfor disponible és alt, així com la
resta de macro i micronutrients. Aporta factors de millora del sòl:



retenció hídrica



aportació de matèria orgànica



font de nutrients d’alliberació lenta



captura de carboni



reducció de gasos d’efecte hivernacle (N20 i CO2)



increment de l’activitat biològica



minimització de lixiviació de nutrients

L’espai previst dins la Font Baliarda per la producció de Bioxar és el tros més erosionat
(transició entre els 2 pendents). El material utilitzat són les restes vegetals presents
actualment dins la zona (pins o altres arbres caiguts o morts, branques caigudes,
sotabosc, etc...) i totes les restes que sorgeixin durant el desenvolupament del
projecte, per exemple, restes de poda.

3.3.2. Abelles, gallines i pastures
Els animals juguen un paper important en el manteniment del projecte. Es contempla
la possibilitat d’incloure en un futur la pastura lliure o en tractor de gallines i altres aus,
així com el pas d’un ramat de cabres per les zones altes.
El projecte inclou també l’apicultura a la cara Nord-Est del turó, seguint la franja de
garrofers, per obtenir productes apícoles i afavorir la pol·linització. Al mateix temps,
per nodrir futures pastures, les sembres de cobertes farratgeres es complementen amb
espècies arbustives útils com l’Artíjol (Smilax aspera) o el Bruc (Erica).

4. Viabilitat – Prova pilot
La primera condició de viabilitat és l'obtenció del permís per part dels propietaris del
terreny, la Fundació de Patrimoni de l'Hospital de Sant Pau. Aquest pas s'ha de fer en el
marc d'una coordinació tant amb el Parc Collserola (actualment ja s'està rebent
l'assessorament dels tècnics del Parc) com amb el Comissionat Ecologia Urbana (Parcs i
Jardins), el Comissionat d'ESS (Eix Muntanya) i el districte d'Horta.
La segona condició de viabilitat és el seguiment, participació i manteniment per part
del projectes comunitaris de la vall, com Horta amb Gràcia o Can Masdeu, així com
altres entitats de Collserola i dels barris limítrofs.
La tercera condició de viabilitat és la co-financiació del projecte, especialment en la
seva fase inicial. La venta de la producció ha de permetre co-finançar-lo parcialment a
partir dels 5 anys, però la seva funció com a prova-pilot, espai educatiu i paisatge
multifuncional en justifica el finançament públic. Canals d'aquest finançament poden
ser:
•

Horizon 20x20 Unió Europea

•

Districte d'Horta

•

Barcelona Regional

•

Comissionat Ecologia Urbana - Institut de Paisatge

•

Comissionat ESS-Eix Muntanya / «Impulsem el que fas».

4.1. Feina remunerada i feina comunitària
El projecte preveu una combinació de diferents recursos humans per dur a terme totes
les tasques: junt amb una coordinació remunerada preveu la col·laboració de diverses
entitats, des d'una perspectiva de gestió comunitària de l'espai.
D'una banda, el projecte pot oferir un camp de pràctiques per a estudiants de graus
mitjos i superiors de paisatgisme de l’institut IES el Prat-Les Salines, del Centre de
Formació del Laberint d'Horta i de l'escola municipal de Jardineria Institut Rubió i
Tudurí, amb els que es poden establir convenis de col·laboració.
De l'altre, hi poden tenir lloc Plans d'ocupació o Formacions ocupacionals coordinats
amb Parcs i Jardins, sota el paraigües de Barcelona Activa i les Cases d'Oficis.
Altres entitats locals, com l'IEA Oriol Martorell, els Horts Comunitaris de Can Masdeu,
el Punt d’Interacció de Collserola (PIC) i el Projecte d'Educació Agroecològica o el CE
Canyelles poden participar també
realitzant tasques puntuals de creació i
manteniment de l'espai.
Finalment, Horta amb Gràcia i el grup ATRA poden realitzar-hi activitats
d'agroforesteria social amb persones amb problemàtiques d'addició, salut mental i
vulnerabilitat social. L'Horta amb Gràcia gestiona actualment un hort comunitari ubicat
en un espai del Pla Buits que es troba just al davant de la zona proposada pel projecte,
a l'altra banda de la carretera alta de les Roquetes.

4.2. Prova pilot
Entenem aquest projecte com una prova-pilot, pensat per ser replicat en altres punts
de la franja de transició entre la ciutat i el Parc de Collserola.
Els diversos plans que afecten la zona emfatitzen la necessitat de «baixar» la muntanya
a la ciutat, evitant així el procés invers. Es tracta de crear franges agroramaderes i
paisatges multifuncionals. Aquest projecte pot servir de inspiració i estendre el seu
model a altres emplaçaments de la solana.
4.3. Resiliència vegetal
Les espècies escollides tenen com a característica principal la resiliència en climes àrids
mediterranis i el baix manteniment. També destaquen per la seva capacitat productiva
en relació al manteniment requerit.
La intenció del projecte es crear un espai que perduri en el temps i del qual es pugui
obtenir benefici. Per aquest motiu comptarem amb material vegetal jove, que tingui
un bon període d’adaptació al sòl de la Font Baliarda i que alhora serveixi per observar
quines espècies/varietats són les ideals per la franja de solana de Collserola.
4.4. Venta de productes
Una de les característiques d’aquest projecte és el potencial d’autogestió i
manteniment a llarg termini en cas que la producció sigui la estimada. La venda dels
productes i subproductes a cooperatives de consum o mercats locals generarà un
capital el qual s’invertirà en el manteniment de l’espai.
4.5. Reg de reserva
El disseny inclou un sistema de reg de suport en cas d’èpoques de sequera intensa i
sobretot pels primers anys dels fruiters.
L’aigua s’obtindrà del camp del CF Canyelles. Es treballarà a partir d’una
bomba/programador que aspiri d'un dipòsit intermedi entre la xarxa i la bomba.
Aquest dipòsit està previst que tingui instal·lada una vàlvula de flotador (boia) amb
entrada directa de xarxa per tal que es mantingui sempre ple. La bomba (grup de
pressió) aspirarà del dipòsit a demanda i ordre del programador de reg/electrovàlvules.
La proposta és instal·lar una canonada principal d'uns 150m fins al punt mig de la
parcel·la. En aquest punt es farà la distribució als diferents sectors amb electrovàlvules.

5. Fases, calendari i pressupost
La proposta de calendari es pot modificar segons la data d'inici del projecte, però
partim d'un plantejament que permet aprofitar al màxim els períodes estacionals.
5.1. Fase 1: Preparació del terreny
5.1.1. Desbrossar – Replantar
1a quinzena març
Procedir a la neteja de matollars i males herbes + Replantació d’espècies existents en
cortines forestals i marges. Llogar desbrossadora (21,5/dia) durant 10 dies laborals i
“encepellonadora” durant 5. Aproximadament 215 euros per la desbrossadora, i 300
per la “encepellonadora”
Total: 515 euros
5.1.2. Llaurar
2a quinzena març
Llaurar les zones potencials de cultiu. Cal descompactar els primers 40-80 cm del sòl.
Llogar tractor (130 euros/dia) i un Subsolador tipus Yeomans Plow (70 euros/dia
aprox.) durant 2 dies.
Total: 400 euros
5.1.3. Sembrar adob verd de primavera/estiu
2a quinzena març
Sembra d’adob verd fet amb una barreja d’un cereal rústic (civada) , tres lleguminoses
autòctones (com la veça), mostassa blanca i facelia. Es desenvoluparà a la primavera, es
segarà/aixafarà al Juliol i s’incorporarà l'Octubre. És una esmena orgànica de fàcil
descomposició que comportarà una millora immediata de la fertilitat del sòl. Es
cobriran les 2,2 ha destinades a la producció amb dosis de sembra de 8gr/m2. És a dir
176kg d’adob verd.
El preu és de 4,7 euros/kg per tant el cost de la mescla de llavors és de 827,2 euros. Per
la sembra manual es preveu el lloguer d’una sembradora J52 (7 euros/dia) durant una
setmana com a màxim, és a dir 49 euros Per l’aixafament i la incorporació es llogarà
maquinària respectivament. El rotlle aixafador costa 8 euros/dia i la moto-aixada 28
euros/dia respectivament. És a dir comptant una setmana de lloguer de cadascun són
180 euros per aixafar i incorporar.
Total: 1.056,2 euros
5.1.4. Incorporar matèria orgànica
Dos sous a jornada completa durant un mes o 4 sous a mitja jornada, aproximadament.
Total: 2.000 euros
Cost total Fase 1: 3.971,2 euros

5.2. Fase 2: Establiment + Plantació
5.2.1. Establir marges i límits
1a quinzena novembre
Cal marcar límits i marges de les diferents zones. També protegir la parcel·la del senglar
a través d’un sistema de tancat amb estaques de fusta i malla galvanitzada. Sobretot els
accessos pels límits laterals; Camí de Can Masdeu i barri de La Font Baliarda. El
perímetre a tancar consta de 680 m lineals aproximadament. Col·locant estaques
d'Acàcia o de pi tractades anti-humitat, de 8x150 cm, cada 2 m surten 340 estaques. Al
preu de 3,36 euros, en total 1142,4 euros en estaques. Es preveu el lloguer d’una
foradadora per fer els forats per clavar les estaques (38 euros/dia) durant una setmana,
és a dir 266 euros. Per altre banda calen 680m lineals de malla, a 23 euros 10 m lineals
són 1564 euros.
Total: 2.972,4 euros
5.2.2. Instal·lació reg
2a quinzena novembre
El cost dels materials de la instal·lació de reg és de 2.895,49 euros. Aquesta xifra no
inclou la instal·lació dels materials. El pressupost detallat és el que es mostra a l'annex
1.
5.2.3. Infraestructura i material
2a quinzena novembre
Paral·lelament a la instal·lació del reg caldrà equipar l’espai amb les següents
infraestructures i materials:
· Caseta fusta 3,58x2,98m Leroy Merlin: 1250 euros
· 4 bidons per bioxar i material: 200 euros aproximadament.
· Apicultura; 2 casetes + 2 eixams=260 euros. 2 monos d’apicultor són 60 euros. Total:
360 euros
· Material necessari per fructicultura: tisores de podar, aixades, pala, rasclet, carreta,
etc... Cost aproximat: 190 euros
Total: 2.000 euros
5.2.4. Implementació del verger
5.2.4.1. Coberta vegetal i cavallons
1a setmana desembre
Un cop enterrat l’adob verd a l'Octubre, instal·lat el reg i les infraestructures
addicionals al novembre es procedirà a la preparació dels cavallons/llits de sembra, i a
l’aterrassament suau de les fileres de vinya. Es llogarà una moto-aixada i una
foradadora de preus respectius 20 i 38 euros/dia durant una setmana.

Total: 290 euros
1a quinzena desembre
Es sembraran les cobertes vegetals a les diferents zones productives. A la zona de vinya
hi sembrarem la barreja “Mythopia-viña” que porta Lotus, Veça, Medicago, Melilotus,
Trifoliums i una mescla que fomenta la biodiversitat. Aquesta serà útil per acabar de
millorar la fertilitat de la zona alta i incrementarà la fauna auxiliar útil pel control
sanitari de la vinya. Es cobriran les 0,7 ha amb una dosis de 50kg /ha, i a un preu de
15euros/kg. En total, 525 euros. Als trossos més erosionats corresponents a la zona de
garrofers (0,1ha) i la zona blava d’Olivera, Magrana i Kaki (0,4ha), hi sembrarem la
barreja FERTICUL que està composta per Brachypodium, Bromus, Trifoliums, Medicago,
Veça, Lathyrus i altres esp. Aquesta coberta és especial per controlar l’erosió i millorar
la fertilitat i la biodiversitat. Es cobriran 0,5 ha amb una dosis de 20kg/ha, i a un preu
de 19,6euros/kg. Un total de 196 euros. Finalment a la resta de la Font Baliarda; zona
vermella, zona lila, zona groga i cortines forestals (aproximadament 1 ha) es sembrarà
una coberta BIOFRUIT. Formada per Dactylis, Festuca, Medicago, Veça, Trifoliums,
Plantago, Salvia, Mentha i altres esp. Aquesta és una coberta estàndard en fructicultura
per millorar les interaccions amb la entofauna auxiliar i el control de plagues. Es
cobriran 1a ha amb una dosis de 20 kg/ha i a un preu de 9,27 euros/kg. En total 185,4
euros. El lloguer de la sembradora són 7 euros/dia, durant una setmana 49 euros.
Total: 955,4 euros
5.2.4.2. Plantació
2a quinzena desembre
Durant la segona quinzena de Desembre, ja entrada la època de fred, es realitzarà
l’operació més important del projecte, la plantació. S’adquirirà el material vegetal
segons els següents preus de mercat (Arboreco), que poden variar en el moment
d'efectuar la compra:
Vinya:
· 2300 ceps de vinya, varietats Cariñena (500 ceps), Garnatxa Tinta (500 ceps), Garnatxa
blanca (500 ceps), Moscatell de gra menut (500 ceps) i Alphonse Lavallée (300 ceps).
Dos varietats negres, dos blanques i una de taula respectivament. El preu del cep és de
1,69.
Total: 3.887 euros
Arbres:
· 8 nogueres, 12 euros/unitat = 96 euros.
· 15 garrofers, 17 euros/ unitat = 255 euros.
· 82 magraners, varietat Mollar, 13,5 euros/arbre= 1107 euros.
· 82 oliveres, varietat Arbequina, 15 euros/unitat= 1230 euros.
· 82 caquiers, varietat Tomatero, 14 euros/unitat= 1148 euros.
· 82 nesprers, varietat Argelino, 17 euros/unitat= 1394 euros.

· 20 ametllers, varietat Guara, 12 euros/unitat= 240 euros.
· 20 figueres, varietat Verdal, 15 euros/unitat= 300 euros.
· 70 lagunaries (cortines forestals), 21 euros/unitat= 1470 euros.
Total: 11.127 euros
5.2.5. Costos de M.O.
Dos mesos, dos treballadors a jornada completa o 4 treballadors a mitja jornada.
Total: 4.667 euros

Cost total Fase 2: 25.562,29 euros
5.3. Fase 3: Manteniment
Aquesta fase, un cop establert el cultiu i fetes les inversions inicials, consistirà en el
manteniment del verger durant un any. Les tasques principals seran:
•

Poda

•

Fertilització primaveral amb restes de poda/bioxar

•

Manteniment de la coberta

•

Control del reg

•

Control sanitari

•

Aclarida en flor i en fruit

•

Collita

•

Comercialització/distribució.

•

Acompanyament a formacions, visites i tallers

Són necessaris 2 treballadors fixes a mitja jornada durant tot l’any. La seva funció és
exercir tant el gruix del treball de camp com la coordinació de les col·laboracions en les
tasques de manteniment no remunerades per part de diferents col·lectius.
Salari dos treballadors fixes a mitja jornada anual: 28.000 euros
Costos variables: 1.000 euros
Cost total Fase 3: 29.000 euros

COST TOTAL DEL PROJECTE: 58.533,2 euros
(implementació + primer any de manteniment)

6. Impulsors
Pau Garcia i Lluc Villanueva
Reruralitzem – Coordinadora Agroecològica
Grup ATRA - Horta amb Gràcia
Punt de Interacció de Collserola – Can Masdeu
Aula Viva

Annex 1. Pressupost Sistema de reg de suport

