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RESUM 

 

 

Entre les ciutats de Girona i Salt, a la plana al·luvial formada pel riu Ter s’hi 

troben 60 hectàrees d’horta (les pertanyents al Terme Municipal de Girona) 

que són conreades per un col·lectiu molt divers de gent. 

 

L’agricultura de la zona s’ha anat adaptant als canvis socials del seu entorn, 

actualment el seu ús com a sòl hortícola és dedicat a un ús més lucratiu que 

productiu. Això ha comportat una heterogeneïtat que no només es reflecteix en 

l’organització espaial de la superfície (que presenta gran nombre de 

subparcel·lacions) sinó també en les pràctiques agrícoles que s’hi 

desenvolupen. Les pràctiques de la fertilització i de control de plagues i 

malalties es fa d’una manera poc apropiada per a les característiques del sòl 

(de textura arenosa-franca), creant un rics de contaminació de les aigües per 

lixiviats orgànics, minerals, etc. que poden conduir al deteriorament del medi. 

 

Fer una anàlisi de la situació actual esdevé interessant per poder definir els 

punts en els quals incidir a partir d’una sèrie de propostes que han de conduir 

a una millora de l’espai implicant una reactivació de l’activitat agrícola 

sustentable. Partint d’aquest plantejament el treball de camp va consistir en la 

recopilació de dades mitjançant l’observació i el contacte directe amb els qui 

conreen les hortes, un col·lectiu molt divers. De l’observació directa i els 

resultats de les entrevistes personals que es van dur a terme, queda palès 

l’estat i la necessitat de plantejar una sèrie d’actuacions que contribueixin al 

mateix temps al desenvolupament agrari i ecològic de la zona. 

 

A nivell urbà fins fa poc aquesta zona ha estat marginada per part de 

l’administració i actualment existeix la voluntat política que contempla la 

recuperació i revitalització de l’espai agrícola vinculat a una funció social. 

 



Aquesta voluntat política, juntament amb els condicionats de caire natural (sòl, 

aigua de rec, clima...) i tenint en compte el factor social associat han estat els 

condicionants que s’han respectat en el moment de l’elecció de les propostes 

de maneig. 

 

Les propostes de millora s’orienten cap a la consecució de tres objectius 

generals que són: 

- La millora de la fertilitat física del sòl. 

- L’estabilitat de l’agroecosistema. 

- La mentalització i conscienciació dels usuaris que finalment durant a terme la 

tasca agrícola. 

 

Per aconseguir-ho serà necessari un procés evolutiu llarg, que vagi de de la 

formació dels integrants de la zona a la intervenció amb inversions 

econòmiques externes. 

 

A nivell pràctic s’ha considerat que per començar a encaminar aquests 

objectius, calia incrementar de biodiversitat en l’agrosistema. De tal manera 

que la tercera proposta fa referència al disseny i localització de l’emplaçament 

de tanques vegetals i marges boscosos que permetran la protecció mecànica 

de les parcel·les i afavorirà les interrelacions entre la fauna i la vegetació 

autòctona. De la mateixa manera, amb les rotacions vegetals proposades, 

s’espera un afavoriment mutu entre els conreus i una millora en la 

concentració húmica del sòl (amb l’objectiu principal de millorar l’estructura del 

sòl). 



1 INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1 MOTIVACIONS PRÈVIES 

 

Les Hortes de Santa Eugènia, ubicades entre els municipis de Girona i Salt, 

tenen un elevat potencial com a vertebrador  del paisatge urbà per la seva 

ubicació estratègica i també del context humà associat. La zona es troba 

actualment en un clar retrocés en la seva activitat agrícola, amb repercussions 

econòmiques, socials i de manera important, en el medi. Amb aquest treball es 

pretén aportar una visió analítica de la situació actual de la zona, considerant-

la com un espai on conflueixen els esmentats factors socials, naturals i 

econòmics. Partint d’aquesta concepció global de l’espai com a agrosistema es 

pretén arribar a proposar noves actuacions que contribueixin al nou 

desenvolupament agrícola d’aquesta zona de manera sostenible, condicionat a 

més pel fet que urbanísticament la seva catalogació urbanística és d’ús 

exclusivament agrícola.   

 

1.2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 

 

L’evolució que ha seguit aquest territori ha estat condicionada tant per 

elements naturals com humans. D’aquesta manera s’entén que no es pot 

comprendre una cosa sense tenir en compte  l’altra. Per això els apartats aquí 

descrits s’inclouen en un mateix capítol. 

 

1.2.1 Localització de l’àrea d’estudi 

 

Les hortes de Santa Eugènia estan representades per 60 hectàrees 

aproximadament, que com el nom indica, pertanyien a l’antic terme municipal 

de Santa Eugènia, que va passar a ser un barri de la ciutat de Girona.  

 

 



El terreny es disposa sobre les formacions al·luvials del Ter, en les 

coordenades X:4836, Y: 46476 + 1000 m UTM.  

 

Creuant la zona d’oest a est, el riu Ter en limita l’extrem nord. El Güell a 

llevant i la Sèquia Monar al sud marquen el pas cap a la zona urbanitzada. El 

contacte entre els termes municipals de Salt i Girona acota a ponent l'àrea 

estudiada  separant una única zona d’hortes. 

 

En el mapa 1 s’observa l’emplaçament de la zona estudiada, llindant amb la 

ciutat de Girona i el riu Ter; el relleu envolta el pla de Santa Eugènia.  

 

Mapa 1: Localització de l’àrea d’estudi  

 

 

 



1.2.2 Entorn natural 

 

1.2.2.1 Entorn geològic 

 

Les hortes de Santa Eugènia s’emplacen on la depressió selvatana (continuació 

de la Depressió Prelitoral Catalana) arriba als seus límits i forma els anomenats 

Pla de Salt i Pla de Girona. Morfològicament parlant, l’àrea queda ben definida 

per quatre grans unitats geològiques. Aquestes són la Depressió de l’Empordà 

al nord est, el sector Rocacorba al nord, a llevant les Gavarres i el massís de 

les Guilleries a ponent. 

 

La Depressió de l’Empordà s’obre camí després del pas per Sant Daniel. És 

un bloc paleozoic enfonsat, recobert de sediments neogènics i quaternaris que 

posteriorment van ser recoberts per materials fluvials i coluvials. Té la mateixa 

estructura que l’àrea d’estudi. El Sector Rocacorba al nord del riu Ter és 

format per materials paleogènics; es caracteritza per formes suaus excepte per 

alguns trencaments causats per falles. Les Guilleries representen el marge 

septentrional de la serralada Prelitoral catalana i la formen materials paleozoics 

metamorfitzats. Tenen un relleu suau, excepte a efectes de falla que el fan una 

mica més abrupte.  Les Gavarres, també formades per materials paleozoics, 

tanquen la Depressió de la Selva per l’oest (Pallí i Trilla, 1997). 

 

Recobriment fluvial i al·luvial 

 

El terreny sobre el que s’emplacen les hortes fóu format durant el quaternari 

quan es van  formar els sistemes de terrasses climàtiques dels rius (Pallí, 

1982). Com el nom indica, els fenòmens de formació d’aquestes terrasses van 

ser els acusats canvis climàtics de l’època, a diferència de les precedents on la 

tectònica n’havia sigut la protagonista. Segons Rossell, els canvis geològics del 

quaternari representen els últims segons de la història geològica de la Terra. 

 

 



Les Terrasses del Ter són quatre, denominades: TI, TII, TIII, TIV o actual, 

baixa, mitja i alta, respectivament (Pallí,1976), i es diferencien segons la seva 

alçada relativa respecte al llit real del riu, la seva naturalesa litològica, 

morfològica i estructural i pels materials no fluvials que la recobreixen. Les 

Terrasses mitja i alta són poc representatives en aquesta zona, en canvi les 

dues primeres tenen una amplitud espaial important. Les Terrasses on 

s’emplaça el terreny estudiat són les següents: 

 

Terrassa II:  

Es troba situada a 65 metres sobre el nivell del mar i entre 7 i 10 metres del 

nivell actual del riu, i forma els plans de Bescanó, Salt, Sarrià de Ter, Medinyà i 

Celrà. Té una inclinació de 2º a 3º. És la terrassa més ampla i  constant. En 

aquesta zona es recolza sobre les calcàries de la formació (FM) Girona o sobre 

les argiles i margues de la FM Banyoles del paleogen (Pallí, 1976). La Terrassa 

està composta per una formació conglomeràtica de graves lliures, 

entrebarrejada amb una formació llimosa-argilosa. Aquesta Terrassa té una 

potència estimada de 25 metres a Santa Eugènia de Ter (Pallí i Trilla, 1977). 

Sobre aquesta composició s’hi recolza una segona formació de llims argilosos-

arenosos de color marró clar, de la qual s’estima que té un metre de potència i 

que impregnacions calcàries els donen consistència. 

 

Terrassa I: 

Situada a 60 metres per sobre el nivell del mar i entre 3 i 5 metres sobre el 

nivell del riu si hi encaixa amb l’anterior a l’alçada del camí del Torín per on 

passa actualment el carril bici Girona-Olot. Té una potència total de 2 a 5 

metres. Està formada per graves i còdols lliures de diversa litologia, i la 

recobreixen llims argilosos-sorrencs de color gris. Els experts assenyalen que 

es una formació sense consolidació. 

 

 

 

 

 



Terrassa 0: 

És present a minça alçada sobre el curs menor i actual del riu, només és 

envaïda per les aigües durant les avingudes anuals. Presenta còdols bastant 

grossos mesclats amb sorres i coberts per llims arenosos de color gris fosc. 

 

1.2.2.2 Hidrologia 

  

Aigües superficials 

 

La disponibilitat d’aigua, la bona textura del terreny cultivat i la creença 

tradicional que les avingudes fertilitzen les àrees inundades millorant la 

qualitat dels sòls fan que des d’antic s’hagin instal.lat les terres de conreu a les 

proximitats de les lleres dels rius, com és el cas de les hortes dels plans de 

Girona i Salt. La presència de la Sèquia Monar des del segle IX ha propiciat que 

les terres d’aquesta plana hagin perdurat fins avui en dia. La xarxa hidrològica 

de la zona és complerta; el riu Ter, que es troba al nord del nostre 

emplaçament, és el més important de la comarca gironina. Neix a Ull de Ter, a 

una alçada de 2400 mts. i desemboca a la platja de Pals; a l’atravessar les 

planes rep el suport de cursos superficials de diversa importància. Pel seu 

marge esquerre recull les aigües de la serra de Rocacorba i la major part del 

pla de Banyoles, a través de les rieres de Canet d’Adri, Llémena, Carcàdia, 

Garrec i Domeny. Per el seu marge dret i provinents del sud hi conflueix 

l’Onyar, així com les rieres de Massanes, Marroc i Güell, i antigament la riera 

de Mus (Reramus). 

 

Amb aquesta intrincada xarxa hidrològica, les inundacions de la plana han 

estat sempre freqüents, causant nombrosos danys a la població i per altra 

banda aportant nova terra de conreu i formant l’estructura específica de les 

terrasses del Ter. Una de les fortes inundacions de les hortes, que encara 

resideix en la memòria dels hortelans, es va produir l’octubre de 1940, on el 

riu Ter es desbordà inundant completament les hortes. Va malmetre les collites 

i a més a més va deixar sense terra arable les hortes més properes al riu i la 

 



resta totalment cobertes de llot, fins a l’alçada de Can Feliu. El llot va ser 

transportat a carretades i repartit uniformament per tota la superfície 

(comunicacions verbals).  

 

Amb l’establiment humà a les planes i el fort creixement urbanístic s’ha tendit 

a modificar els cursos fluvials, segons la conveniència per la planificació de la 

ciutat. La qual s’ha establert en les seves proximitats sense respectar 

prudencialment les distàncies i per això, la modificació dels cursos dels rius 

s’ha fet necessària.  

 

L’obra de major envergadura fóu la realitzada per interceptar el riu Ter amb la 

construcció del sistema de pantans Sau-Susqueda-Pasteral funcional a partir 

de l’any 1963. Els autors Hereu i Español consideren que la creació dels 

pantans ha suposat  nombrosos canvis en la dinàmica del riu, tant positius com 

negatius, de caire ecològic però incideixen en que la principal transformació no 

va ser aturar les grans avingudes sinó alimentar una indústria hidroelèctrica, 

col·lectar aigües per subministrar-les a Barcelona i diferents punts de la Costa 

Brava i guanyar terreny per emplaçar-hi sòl urbà. La resta de transformacions 

a més petita escala foren les del rius Güell, la riera de Mus o Reramus, la 

Massana i el Marroc. El Güell, que antigament desaiguava a l’Onyar, va ser 

desviat i soterrat en part per anar a desembocar al Ter. La riera de mus, que 

atravessa el pla de Salt per la zona oest, recull les aigües de les muntanyes de 

Vilablareig i St. Roc, per la vessant est, dels turons de Montfullà. Va  veure  

interromput el seu curs havent de desaiguar a la sèquia, ja que aquest es va 

creuar en el seu camí. La Massana recollia les aigües de Vilabrareig i drenava 

la part sud oest del Pla de Salt. Anava a desembocar al Güell i causava 

nombroses inundacions afectant al Veïnat de Salt i Santa Eugènia. Actualment 

ha estat desviada i canalitzada per resseguir paral·lelament l’autopista A-7 i 

desaiguava al Ter. El Marroc abans de ser canalitzat drenava la part del     

sud- est del pla i s’ajuntava amb el Güell a Santa Eugènia.  

 

 



Tots aquests canvis alteren la dinàmica hidrològica, perturbant el drenatge 

natural de les aigües, la recàrrega dels aqüífers i un canvi en el paissatge 

vegetal i faunístic; l’establiment de la civilització mai acostuma a respectar els 

condicionants naturals a l’hora de la planificació urbanística. I com en molts 

casos en les comarques gironines, les catàstrofes poden ser d’elevades 

dimensions i pèrdues. 

 

Aigües subterrànies  

 

Existeixen dos aqüífers importants a l’àrea. L’al·luvial quaternari, terrasses I i 

II, que es comporta com a aqüífer lliure i permeable per porositat, i les 

calcàries de la formació Girona que ofereixen permeabilitat per fisuració. 

 

De la investigació realitzada per Pallí i Trilla l’any 1977 sobre la vulnerabilitat a 

la pol.lució dels aquífers d’aquesta zona se’n poden treure conclusions a tenir 

en compte al justificar la finalitat d’aquest treball. Aquests dos autors en la 

seva publicació demostren que la capa de llims existents sobre el material 

conglomeràtic de les terrasses retarda el risc de contaminació de les aigües 

subterrànies per substàncies contaminants, però confirmen que els factors 

d’eluviació o rentat poden provocar l’aport continuat de substàncies 

contaminants provinents de l’agricultura. Deduïm d’això que existeix un risc de 

contaminació de les aigües, tant superficials com subterrànies, si es realitza un 

mal maneig de l’activitat agrícola i la importància que té donada la lenta 

recuperació que tenen els aqüífers. 

 

1.2.2.3 El Clima  

 

El clima del Pla de Girona es considera mediterrani, subhumit i temperat. Amb 

màxims de precipitacions a la tardor i primavera, amb temperatures relativament 

suaus. L’orografia de la zona (proximitat a la serra de les Gavarres i a la Serra 

Pre-litoral catalana) fa que es creï una  pantalla orogràfica que atura la influència 

marítima donant certa tendència a la continentalitat en la zona. Aquest fet es 

 



constata amb l’accentuació de les temperatures mínimes i màximes d’hivern i 

estiu. De la mateixa manera que fa que es donin variacions microclimàtiques 

degut a les boires, als fenòmens d’estancament atmosfèric i a la humitat edàfica. 

 

Pluviometria 

 

Les pluges a la zona són força importants, la pluviometria mitjana anual 

s’estima entre 750 i 800 mm. Tot i quedar repartides durant tot l’any, a la 

primavera i la tardor són més abundants. Les màximes precipitacions es donen 

durant el mes d’octubre amb 96.4 mm; la mínima pluviositat es dóna durant el 

mes de juliol amb 36 mm, que tot i ser un fet característic del clima 

mediterrani , és un valor força elevat.   

 

Temperatures 

 

L’efecte de la continentalitat sobre les temperatures s’expressa amb els valors 

termomètrics d’estiu on les mitjanes màximes poden arribar als 28°C i les 

mínimes d’hivern a 0.9°C. Durant els mesos d’octubre a abril hi ha risc de 

gelades, amb una mitja anual de 24 h. (INMA, 1973-90). Tot i això les 

temperatures poden considerar-se moderades (Vilar i Polo, 1987). 

 

Règim de vents 

 

La Tramuntana i el Migjorn són els vents predominants de la zona, d’efectes 

contraposats. La Tramuntana del nord bufa freda, seca i amb una intensitat 

considerable, provocant  importants descensos de la temperatura. El Migjorn, 

que procedeix del sud, és un vent humit, temperat i d’intensitat moderada que 

tendeix a suavitzar les temperatures. La Tramuntana és especialment forta 

durant els mesos d’octubre fins abril. Altres vents com el del nord-est o 

Tramuntana de Roses, porten aires de mar i són freqüents durant l’hivern, 

quan poden arribar a ser intensos. Els altres vents són poc importants en la 

zona (Vilar  i Polo, 1987). 

 



Insolació, humitat i boires 

 

Les boires són freqüents al pla de Girona; junt amb els núvols limiten força les 

hores de sol. Des de l’estació meteorològica de l’Aeroport de Girona, que es 

troba a uns 60 metres per sobre del pla, s’enregistrà una mitjana anual de 

61.2 dies de boira essent  els mesos de setembre a març els de més dies de 

boira. 

 

La humitat relativa mitja anual al pla és de 68.41 %. És un valor força elevat 

tot i que no és d’estranyar si recordem que les hortes es troben a prop de la 

llera del riu Ter on el nivell freàtic no és gaire profund.  

 

1.2.2.4 Vegetació 

 

La vegetació de Girona es troba dins el context de província boreomediterrània 

dels alzinars, amb enclavaments esporàdics de boscos submediterranis a 

indrets especials com les vores dels cursos d’aigua i certes fondalades. El Pla 

de Girona hauria de tenir aspecte d’alzinar de transició amb bosc de ribera 

(Vilar i Polo, 1987).  

 

La vegetació potencial de les proximitats del riu Ter és la de bosc de ribera, 

format per vernedes amb consolda (Lamio-Almetum glutinosae), Salzedes 

(Saponario-Salicetum purpurae), Omedes (Lithos pemo-ulmetum minoris) junt 

amb bardisses (Rubo coriarietum), herbassars subaquàtics o flotants 

(Potamion + Lemnion) i restes de canyissars (Typho-schoenoplectetum glauci) 

i bogars (Typhetum latifoliae) ambdós formats per plantes helofítiques (arrelen 

dins l’aigua). En l’annex 1 es poden trobar classificades les espècies que 

formen cada comunitat segons el mètode de Braun-Blanquet, inventariades per   

Vilar i Polo l'any 1987 i Conesa l'any 1997. 

 

Pel que fa a la zona d’hortes, la implantació dels camps de conreu ha fet que 

aparegui una vegetació adaptada a les transformacions agrícoles. Segons el 

 



mapa de vegetació de Girona, Salt i Sarrià (Vilar i Polo, 1987), les comunitats 

representades a les hortes de Santa Eugènia, domini del bosc de ribera 

(POPULION ALBAE), són la comunitat arvense amb bardissa i canya  (Panico-

Setarion + Rubo-Coriarietum myrtifoliare + Arundini-Convolvuletum + 

Oenothero-Asteretum lanceolati), i la vegetació ruderal mediterrània 

(Hordeetum leporini + Chenopodietum muralis + poblaments d’ Aster 

lanceolatus) que apareix en els erms, vores de camins, conreus abandonats, 

femers, etc.  

 

De manera més explícita : 

A la comunitat dels horts i camps de regadiu ( Panico-Setarion) hi són 

freqüents: el xerreix verd (Setaria viridi), el xerreix glauc (S. glauca), la 

panissola (S. verticillata), la pota de gall  (Echinochloa crus-galli), la forcadella  

(Digitaria sanguinalis), la verdolaga (Portulacca oleracea), la serrada (Cyperus 

rotundus), i els blets (Amaranthus ssp. p.). 

 

La comunitat arbustiva  de bardissa ( Rubo-Coriarietum myrtifoliae), 

present als llocs deforestats amb certa humitat i lluminositat elevada, es 

composa per espècies característiques de l’associació de bardissa amb roldor i 

l’aliança (Pruno-Rubion ulmifolii ) és representada en aquesta zona per: 

l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la romaguera (Rubus caesius), el roldor (Coriaria 

myrtifolia), i l’olivereta (Ligustrum vulgare). 

 

Als canyers (Arundini-convolvuletum sepium), que es desenvolupen als 

marges de recs i camins, com a  espècie principal hi creix la canya comú 

(Arundo donax), espècie al.lòctona, junt amb plantes herbàcies enfiladisses 

com la corretjola gran (Convolvulus sepium) i el llúpol (Humulus lupulus). 

 

L’herbassar d’Aster pilós i enotera (Oenothero-Asteretum lanceolati) es fa 

a les terres desforestades, camps abandonats i vores de camins i carreteres. 

És representat  per l’àster (Aster lanceolatus) i l’enotera (Oenothera biennis), 

ambdues espècies subarbustives adventícies, pròpies de l’aliança Convolvulion 

 



sepium formada per diverses espècies introduïdes en temps moderns (Bolòs, i 

al.,1990). 

 

Pel que fa a la vegetació ruderal mediterrània, els herbassars de vorada de 

camí (Carduo-Hordeetum leporini) creixen abundantment a les vores de les 

cases, camins fressats, etc.; representats pel margall bord (Hordeum 

murinum) i les malves (Malva sylvestris i Lavatera cretica). 

 

Els Bletarars ruderals (Chenopodietum muralis), que creixen als solars 

abandonats, són comunitats de grans blets que es fan en terres remenades; 

són de desenvolupament estival i duració limitada.  

 

 

       Fotografia 1: Camp de faveres abandonat (20 abril 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2.5 La fauna 

 

Les hortes de Santa Eugènia es troben en contacte directe amb el corredor 

biològic que formen les ribes del Ter. La fauna que s’hi troba és la pròpia 

d’indrets humanitzats, amb amplis espais oberts intensament treballats (Picó i 

al, 2000). 

 

Com a fauna autòctona s’anomenen, del grup dels mamífers grans, el conill 

(Orictogalus), la geneta (Genetta genetta) i el porc senglar (Sus scrofa).  

 

La llúdriga és una de les dues espècies de les quals es té constància de la seva 

presència fins a mitjans del S.XX, i avui es troba extingida. Foren perseguides 

per aprofitar-ne la seva pell, aleshores molt preuada. Els caçadors aprofitaven 

que els recs i la sèquia es buidaven per tal de realitzar feines de neteja i 

manteniment i amb l’ajut dels gossos empaitaven les llúdrigues.  

 

De petits mamífers no se n’han fet estudis detallats, però se sap que hi és 

abundant  l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus) i els pagesos citen la presència de 

talperes en els camps de conreu rosegant collites, la qual cosa evidencia la 

presència d’algun petit mamífer rosegador, doncs malmet les collites. Pel fet 

que faci galeries subterrànies possiblement es tracti del talpó comú (Microtus 

duodecimcostatus) o del ratolí de camp (Mus spertus).  

 

Entre els amfibis és particularment abundant el tòtil (Alytes obstetricans), 

espècie lligada als safreigs de rentar hortalisses. També són comuns a les 

hortes la reineta (Hyla meridionalis) i la granota verda (Rana perezzi), que es 

considera un animal de caràcter antropòfil i oportunista.  

 

Entre els rèptils són comuns la sargantana (Padarcis hispànica), la serp verda 

(Malpolon monspessulanus), el llargandaix (Lacerta lepida) i el dragó. 

(Tarentola mauritànica). La presència  de les serps d’aigua (Natrix natrix i N. 

 



maura) als recs principals indiquen la regularitat del cabal de l’aigua en 

aquests (Picó i al.,2000). 

 

Com a últims representants d’animals vertebrats, els ocells com les garces 

(Pica pica) i els estornells (Sturnus vulgaris), ambdós de caràcter antropòfil, 

són els més comuns. Els camps llaurats i fressats són aprofitats per espècies 

limícoles en època de migració: xivitones (Actitis sp.), corriols (Charadrius 

sp.), etc. per alimentar-se i descansar. I cada cop més freqüentment els 

esplugabous (Bubulcus ibis), que tenen els seus dormiders a les ribes del Ter, 

aprofiten els horts per alimentar-se. 

 

Als marges dels recs, entre canyes i bardisses, s’hi troben els cargolets 

(Troglodytes troglodytes), cueretes (Motacilla sp.), rossinyols (Luscinia 

megarhynchos) i pit-rojos (Erithacus rubecula). És particularment interessant 

la presència del martinet de nit (Nycticorax nycticorax) que tot sovint pels 

volts de la primavera i estiu es deixa veure proper a la sèquia i al riu. On 

encara hi ha bosc de ribera, més aviat cap a la zona veïna de Salt , s’hi pot 

escoltar el picot garcer petit (Dendrocopos minor), i s’han citat espècies 

típiques dels boscos caducifolis madurs de muntanya mitjana com el picot 

garcer gros (Dendrocops major), el papamosques gris (Muscicapa striata) o la 

mallerenga petita (Parus ater). No és inusual veure cigonyes (Ciconia ciconia) 

alimentant-se pels horts i descansant sobre les capçades dels arbres més 

destacats, són exemplars que han estat alliberats mitjançant un projecte 

promogut per l’Ajuntament de Salt. 

 

Els invertebrats són poc coneguts i mereixedors d’estudis particulars de detall. 

Sorprèn la gran quantitat d’invertebrats que poblen els recs, com cargols 

d’aigua dolça i sangoneres (Picó i al.,2000). 

 

La segona espècie extingida es tracta d’un molusc d’aigua dolça, les nàiades 

(possiblement del gènere Unio), que eren comuns a la sèquia i als recs 

principals. Antigament eren recol·lectades com a recurs alimentari però poc 

 



apreciades per el seu gust a llot. La seva desaparició segurament es degué a la 

disminució de la qualitat de les aigües durant l’època d’apogeu urbanístic i 

industrial. 

 

Les espècies faunístiques al.lòctones introduïdes es troben en expansió i en 

molts casos, pel fet que són més resistents i agressives que les espècies 

autòctones, poden arribar a desplaçar-les i fins i tot extingir-les. Les espècies 

introduïdes estan representades pel gripauet pintat (Discoglossus pictus), que 

és una espècie de caràcter oportunista que aprofita els llocs més insòlits com 

basses temporals, pericons de rec, etc. per reproduïr-se. El cranc americà 

(Procambarus clarkii), arribat fa pocs anys i que s’ha estès considerablement, 

viu als marges i les lleres dels recs podent malmetre’ls i provocar pèrdues 

d’aigua i esllavissaments, ja que construeix galeries entre els marges dels recs. 

El visó americà, tot i que és difícil de veure, és comú a la zona. El cranc i el 

visó americà poden depredar sobre larves i adults d’espècies d’amfibis 

autòctons.  

 

1.2.3 Evolució històrica 

 

1.2.3.1 El poble de Santa Eugènia de Ter 

 

Santa Eugènia de Ter antigament era un municipi independent de 1’25 Km2 

d’extensió, limitat al nord pel riu Ter, a l’oest pel nucli del veïnat de Salt, al 

sud-est resseguia el curs de la riera del Marroc i al nord-est ultrapassava el riu 

Güell fins arribar gairebé a l’actual parc central i a la Devesa. Ha estat un poble 

de tradició agrària de la mateixa manera que St. Daniel i Palau Sacosta, que 

des d’inicis del S. XX començà a transformar-se fruit de la seva proximitat a la 

capital (Vicente 1998). L’any 1963 fou annexat a Girona, junt amb Sant Daniel 

i Palau Sacosta; la capital només disposava de 6’75 Km2  de territori, 

insuficients per a la política de la “Gran Gerona” que anhelava créixer 

poblacionalment i territorial, i a la realitat d’un increment demogràfic i 

expansió de serveis important (Pavon, 1998). En la figura 1, s’observa com 

 



l’evolució de la població de Santa Eugènia creix exponencialment des dels anys 

60. Actualment la població del barri de Santa Eugènia se situa en 10.662 

habitants. 
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 Figura 1: Creixement demogràfic del poble de Sta. Eugènia des de 1900 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades històriques. 

 

 

La Sèquia Monar facilità la instal·lació de manufactures i industrialització a la 

segona meitat del S. XIX amb una fàbrica de filats, fet que  possiblement 

justificà el creixement de la població i l’intens ritme de construcció. 

 

Aquest creixement demogràfic fou possible gràcies a la migració de població, 

majoritàriament provinents d’ altres parts de Catalunya en un 54%, Andalusia i 

Extremadura en un 23%, i de la resta de l’estat espanyol un 19%, 

aproximadament. 

 

Actualment Sta. Eugènia segueix essent un barri receptor de població nou 

vinguda provinent majoritàriament de països com Gàmbia, Marroc, Colòmbia, 

Equador, Hondures i Rumania representant l’any 1996 un 2.42% de la població 

i actualment un 16.44%. 

 

 

 

 



1.2.3.2 La planificació urbanística 

 

Respecte l’evolució dels plans generals d’ordenació urbanística (PGOU) de 

Girona, la zona de les hortes de Santa Eugènia ha anat remetent territori.  

 

L’any 1955 el PGOU de Girona engloba dins la seva política la totalitat dels 

municipis de Santa Eugènia, Palau, Salt , Sarrià de Ter i parcialment Sant 

Gregori sense que cap d’ell pertanyi a la ciutat de Girona; amb voluntat de 

superar l’autarquia i l’agrarisme, aposta per la industrialització com a base 

econòmica de la ciutat (Vicente, 1998). 

 

Durant els anys 60 i 70 es produeix un creixement desmesurat de la ciutat, 

edificant sense cap mena d’ordenació degut a les necessitats d’habitatges per a 

la població nou vinguda i creixent. L’any 1971 el PGOU proposa la construcció 

del vial per damunt del riu Güell (l’actual avinguda Josep Tarradelles) i el 

creixement de la ciutat a la part dreta del Güell (tota l’àrea que antigament 

pertanyia a Santa Eugènia de Ter i que en aquells moments prevalia com a 

zona  d’hortes).  El pla del 71 pretenia fer créixer la ciutat densificant les noves 

construccions i transformant grans quantitats de sòl, fins al moment d’ús 

agrari, en edificable. Tot i que el pla fou anul·lat pel Tribunal Suprem per no 

respectar les directrius sobre les zones verdes programades en el PGOU del 

1955, l’any 1986 la planificació sobre el marge dret del Güell seguia vigent i, 

finalment, fou urbanitzat possibilitant als pagesos d’aquella zona vendre els 

terrenys. En aquest pla ja es planteja superar la barrera natural que exerceix 

el Güell amb les hortes i planifica el que, en el pla vigent d’ordenació de 

Girona, s’anomena  “sector parador del Güell”.  

 

Abans de redactar el pla vigent es va redactar un Avanç del pla, l’any 2000, 

que va permetre realitzar al·legacions i proposar canvis pertinents respecte les 

Hortes. Un dels canvis que introduits va ser la superfície de l’àrea del sector 

parador del Güell. Es pretenia que ocupés part de la vessant sud est des dels 

Maristes fins a Can Marfà, recorrent tot el camí paral·lel a la sèquia. 

 



1.2.3.3 Els conreus en la història 

 

Es té constància, en els arxius municipals de Girona, que la superfície total 

conreada a Santa Eugènia de Ter era de 125 ha repartides entre 61 ha. de 

secà i 63 d’horta i 1 ha. declarada com a erms i trials. 

 

Els referents de conreus que es van poder trobar són  declarats per llei en els 

plans de sementera des de 1929 fins a 1936. Majoritàriament aquests són Blat 

(Triticum aestium), Ordi (Hordeum vulgare), Civada (Avena sativa), Sègol 

(Secale cereale), Mill (Setaria italica), Userda (Medicago sativa), varietats 

farratgeres d’Ordi, Civada, Blat de moro (Zea mays), Remolatxa i Pastanaga i 

conreus de faves, patates, ceba, alls, pèsols, meló, síndria, tomàquets, pebrots 

i pastanaga. L’any 1924 hi ha una referència  d’activitat de sericultura (cria de 

cucs de seda). També hi ha una referència esporàdica de conreu de cacauet, i 

l’any 1928, d’onze hectàrees d’arròs.  

 

Consta que hi havia arbres fruiters (cirerers, figueres, albercoquers, pruners, 

pomeres, codonyers...) que recorrien els marges de les parcel·les, resseguint 

els camins i les petites àrees de forma irregular que no eren conreades. No 

s’han conservat exemplars vells. Molts van desaparèixer a mitjans del S.XX 

amb la mecanització de les feines agrícoles, perquè estorbaven per a 

maniobrar. 

 

1.2.4 Estructura actual de les hortes 

 

1.2.4.1 Elements antròpics 

 

Masos i cases 

 

Diverses construccions antigues encara es mantenen en peu, testimonis del 

paisatge històric tradicional agrícola.  

 



-Ca l’Escolà: Inscrit a la llista d’elements i edificacions a preservar o recuperar 

com a Patrimoni Històrico-Artístic del PGOU vigent. (article 247, PGOU de 

Girona). Es troba habitada per la família Borrassó, que fins l’any passat es 

dedicaven professionalment a l’agricultura. 

-Cal Gras: Considerat el més antic i interessant de les hortes per posseïr 

elements arquitectònics d’interès (Picó i al.,2000). Inscrit a la llista d’elements 

i edificacions a preservar o recuperar com a Patrimoni Històrico-Artístic del 

PGOU vigent. (article 247, PGOU de Girona). Actualment en estat d’abandó. 

-Can Paquetilla 

-Can Po (Nou i Vell) propietat de la família Feliu Bagué, hortelans de tota la 

vida. 

-Can Soy, mas habitat, que queda inclòs en el S.U Parador del Güell. 

-Cases de la fàbrica Marfà són les cases que la fàbrica cedia als seus 

treballadors, algunes habitades i altres abandonades. 

  

Barraques d’horta  

 

Són les construccions més abundants de les hortes, aproximadament n’hi ha 

288. N’hi ha de diverses tipologies, la majoria de les contemporànies són fetes 

amb materials de desfeta (planxes metàl·liques, fustes, somiers, etc.) 

d’estructura molt variable i poc integrades en el paissatge. Són un clar reflex 

de la situació actual de les hortes. Se’n fan diferents usos a part de 

l’emmagatzament d’eines, productes fitosanitaris, roba de recanvi, etc., poden 

fins hi tot ser habitades o servir com a punt de trobada per les graellades del 

diumenge. Les barraques antigues, tot i realitzar la mateixa funció que les 

modernes, ho fan d’una manera més discreta amb el paisatge; són construïdes 

per materials de construcció antics, com rajol massís, teulat de teules, portes 

de fusta, etc. Tenen formes diferents segons l’època en que foren construïdes. 

 

 

 

 

 



Safareigs 

 

Existeixen dues classes de safareigs. El safareig públic del poble de Sta. 

Eugènia, situat darrere Can Marfà, i els safareigs de rentar el productes 

d’horta, dipòsits de reduïdes dimensions, fets d’obra, que s’omplen per 

gravetat amb l’aigua del rec perquè es troben encaixats a terra. N’hi ha 

diversos distribuïts per les hortes. El safareig públic es troba en estat 

d’abandonament però les parets es troben en bon estat i hidràulicament 

encara és funcional. 

 

Ponts i passeres   

 

Els ponts antics són fets amb volta de rajol i baranes de parets de còdols 

rierencs relligats amb morter de calç; els ponts moderns són construïts amb 

bigues de ferro i baranes d’obra metàl·lica. Es troben al travessar la sèquia, a 

diferència de les passeres, que ajuden a travessar recs primaris i secundaris. 

Les passeres són fetes de diferents materials i estructures. 

 

1.2.4.2 Xarxa de camins 

 

Camins i corriols 

 

Existeixen quatre camins principals que recorren les hortes en sentit est-oest 

(el camí del carrilet o del Torín i el camí paral·lel a la Sèquia Monar) i nord-sud 

(el camí dels Maristes i el camí dels vivers). Són camins de terra batuda, que 

permeten la circulació de vehicles en un sol sentit de la marxa, excepte el camí 

del carrilet que en permet l’encreuament. Aquests camins es complementen 

amb els camins secundaris que són de característiques similars, però 

condueixen sempre a alguna horta o mas; a efectes d’això són culs de sac.   

 

Fora d’aquesta xarxa principal hi ha tot un entramat de corriols que permeten 

fer drecera entre camí i camí i entre les pròpies hortes, a nivell peatonal. Tot 

 



sovint són murs de terra compactada que mai se sap, si no es coneixen, on 

conduiran. 

 

Accessos a les Hortes 

 

Hi ha sis possibles accessos a les hortes, quatre a partir de Santa Eugènia, 

travessant la Sèquia  Monar i dos que hi accedeixen des de l’avinguda Josep 

Tarradelles.  

 

La primera entrada es troba quan s’arriba des de l’avinguda de Santa Eugènia 

en direcció cap a Salt, al centre cívic de Santa Eugènia, l’antic Mas Can 

Ninetes. Allí s’hi  troba un pont antic a nivell de terra que ens situa al final del 

camí dels Maristes i a l’inici del camí dels vivers. Si es segueix camí de Salt es 

troba el següent accés al final del carrer de la Sèquia Monar, el camí al qual 

s’arriba ens porta a les cases de la fàbrica Marfà per la vessant oest. Al final 

del carrer Agudes hi ha la tercera entrada. La quarta, al final del carrer Vinyes i 

Graugés, que a través d’un pont antic es situa al camí més a ponent de les 

hortes conduïnt-nos fins a l’explotació dels germans Masó i a unes barraques 

antigues construïdes l’any 1900. 

 

Des de la frontissa del Güell les hortes queden enfonsades amb un metre de 

desnivell aproximadament. L’accés més al nord és un camí de terra que ens 

condueix al camí del carrilet, on s’inicia la via verda Girona-Olot, a l’alçada de 

la plaça de Braus. I el segon, és l’inici del camí dels Maristes i s’hi accedeix per 

la paret nord de l’escola. 

 

1.2.4.3 Xarxa de recs 

 

Els recs primaris són recs permanents, porten aigua constantment des de la 

Sèquia al Ter o al Güell; n’hi ha dos que travessen les hortes i es ramifiquen 

fins a convertir-se en cinc, dos d’ells desemboquen al Güell proveïnt la zona 

est, i els tres restants desemboquen al Ter abastant la zona oest. Els recs 

 



secundaris són intermitents, capten l’aigua des dels recs primaris a través 

d’ulls distribuïdors o bagants i distribueixen l’aigua fins als recs terciaris de 

les finques, que són els que per inundació fan arribar l’aigua als conreus.  

 

 

1.2.5 Conseqüències de la història amb l’entorn agronòmic, natural i 

social 

 

A les hortes del pla de Girona i Salt, la bona estructura del sòl a les terrasses 

del Ter  i l’antiga construcció de la Sèquia Monar han atorgat, des del segle IX,  

condicions òptimes per a la tradició agrícola de la zona. Tant els fenòmens 

naturals (per exemple les avingudes dels rius veïns que han ajudat a millorar 

la fertilitat i l’estructura del sòl), com els humans han modificat el paisatge. 

 

L’evolució del poble de Santa Eugènia es va veure condicionada per la 

proximitat amb la ciutat de Girona. L’antic municipi va perdre l’autonomia 

política arrel de la seva annexió amb la capital, la personalitat del poble i  part 

de les seves terres de conreu es van anar diluïnt entre el creixement urbanístic 

de la “Gran Gerona”. 

  

Mentrestant l’àrea agrícola restant, que proveïa de productes variats als nuclis 

urbans, experimentava l’arribada de l’anomenada “Revolució verda” que a 

escala mundial significà l’avenç del món agrícola.  

 

Les pràctiques de fertilització que restituïen les extraccions realitzades pels 

conreus amb adob orgànic de diversa procedència (defecacions animals, 

humanes, restes de conreu, etc.) van ser abandonades per donar pas a les 

aportacions minerals i altres insums (productes pesticides, anticriptogàmics, 

llavors millorades, etc.) que van permetre obtenir  produccions més elevades 

per alimentar una població creixent, i un maneig més confortant. Aquest canvi 

també vinculà l’economia agrícola amb les indústries químiques i 

biotecnològiques associades a l’agricultura que fins ara no hi intervenien. 

 



L’estructura de les hortes canvià la seva morfologia  de policultiu per donar pas 

al monocultiu d’horta, que feia més pràctic el maneig productiu de les 

explotacions.  

 

A nivell social, l’organització entre els agricultors feia possible mantenir  en bon 

estat la xarxa de rec i els camins i mantenir viva la cultura de la tradició 

agrícola de la zona tant en coneixements agrícoles com amb celebracions com 

la festa del pebrot, per exemple. 

 

Les conseqüències d’aquests canvis van ser diverses. Primer, un augment en la 

producció agrícola important, que va permetre suplir les necessitats 

alimentàries de la població que creixia a ritmes forçats, i augmentar els 

ingressos de les explotacions agràries possibilitant equiparar la seva qualitat de 

vida amb la dels conciutadans, condicions essencials per la continuïtat de les 

explotacions agrícoles. 

 

 Per altra banda, a nivell agronòmic, l’aport de substàncies fertilitzants 

externes al sistema suposà una obertura dels cicles naturals de restitució de la 

matèria orgànica, del carboni, del nitrogen, del fósfor, etc. La diversitat 

genètica agrícola es va veure modificada, ampliada per la banda de varietats 

productives que permeten obtenir bons rendiments del cultiu i competir certes 

malalties, i reduïda pel que fa a varietats antigues que havien estat millorades 

al llarg del temps per part de la tradició popular per ser les varietats més 

productives i ben adaptades a nivell local.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



2 OBJECTIUS 

 

 

Aquest treball ha de permetre determinar quins han estat els aspectes que han 

condicionat la situació actual de les hortes de Santa Eugènia. 

 

Tenint en compte l'evolució de l'estructura social de les hortes i els canvis 

esdevinguts, es considera oportú determinar quins són els usos i costums de la 

zona i avaluar els possibles efectes d'aquests sobre l'ecosistema natural.  

 

Finalment el treball es proposa especificar algunes actuacions que es creuen 

favorables pel desenvolupament agrícola, social i natural de la zona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 FONTS D’INFORMACIÓ I RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

 

S’inclou aquest apartat dins la metodologia del treball perquè ha tingut una 

importància elevada en el coneixement de la zona. Basada en l’obtenció 

d’informació a nivell multidisciplinar per tal de reflectir diferents aspectes que 

poden influir en el conjunt de l’agrosistema i que posteriorment permetrà 

aproximar a la realitat les pràctiques proposades. Intentant tenir en compte 

aspectes natural, econòmics i socials, doncs es considera que tots ells 

influeixen en la dinàmica agroecològica ( referint-nos a fenòmens netament 

ecològics dins el camp com podrien ser les incidències de malalties, 

competència de cultius/adventícies, etc.) de les hortes.  

 

 3.1.1 Aspectes històrics 

 

S’ha realitzat mitjançant la consulta de  documents, mapes, revistes i diaris de 

l’antic municipi de Sta. Eugènia a la base de dades l’Arxiu històric de la ciutat  

de Girona, la consulta de mapes antics del cadastre, per comprovar si 

l’estructura de les hortes seguia essent la mateixa i la consulta bibliogràfica 

sobre l’evolució del creixement de la ciutat de Girona i la justificació de les 

annexions. 

 

3.1.2 Treballs específics previs  

 

Tots els treballs previs existents sobre les hortes de Santa Eugènia fan 

referència a estudis encarregats per l’Ajuntament de Girona que tenen per 

objecte determinar com organitzar l’actuació urbanística en aquest espai. El 

pla especial de protecció del Ter, és un text refós de la Generalitat de 

Catalunya, aprovat l’any 1992, on s’especifiquen les característiques 

ecològiques de les ribes del Ter. Aquest pla especial és d’abast intercomarcal, i 

 



centra els seu estudi en les parts de Terrassa 0 i I del Ter. Un segon treball és 

el d’Estudis preliminars al pla especial de les hortes Girona i Salt. 

Hortes de Santa Eugènia encarregat l’any 2000 per l’Ajuntament de Girona a 

l’empresa Geodèsia, de Girona.  

  

3.1.3. Aspectes polítics i administratius 

 

 Per tal d’especificar la realitat fiscal que regula la zona, i la voluntat política 

d’actuació i planificació que l’Ajuntament de Girona es van haver de mantenir 

una sèrie d’ entrevistes personal amb responsables de l’Ajuntament de Girona, 

tant del departament de medi ambient com d’urbanisme, i les consultes al 

PGOU vigent i als mapes de la zona. De la mateixa manera es va procedir amb 

l'obtenció d’informació sobre la gestió de l’aigua, cedida per l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA). 

 

3.2 Obtenció de dades pròpies 

 

L’obtenció de dades per aquest treball topava amb l’avançada edat d’alguns 

hortelans i la reticència a donar informació per desconfiança dos aspectes a 

combatre. Calia, doncs, una metodologia que permetés arribar als hortelans 

d’una manera personal i per altra banda poder obtenir el màxim d’informació 

possible sobre la realitat del lloc. S’escollí un tipus de metodologia força 

emprat en la investigació de l’agroecologia a diversos països amb una realitat 

també irregular. 

 

3.2.1 Desenvolupament participatiu: 

 

El desenvolupament participatiu és una metodologia que es segueix a diferents 

països de centreamèrica per aconseguir assolir els objectius dels projectes de 

cooperació per a l’agricultura assegurant-ne la sostenibilitat econòmica, 

ecològica i social de la població.  

 

 



L’objectiu de la participació recau en considerar a tots els participants com a 

valuoses font d’informació, de decisió per a analitzar els problemes i per 

contribuir a identificar les solucions (Geilfus, 1998). Aquesta metodologia 

planteja un canvi d’actitud per part del tècnic (que tendeix a ser elitista i fer 

prevaldre els coneixements científics davant del coneixement tradicional) i el 

canvi de mètodes (de manera que aquests siguin més participatius, autocrítics, 

creatius i donin més pes a la informació no estadística o fins ara “anecdòtica”).  

 

Un desenvolupament participatiu no es pot realitzar si el projecte no és de 

l’interès dels participants, com en aquest cas, però donat el perfil dels 

integrants de la zona es considerà que era una metodologia adaptable i que 

permetia enfocar perfectament els objectius del treball. 

 

  Les eines participatives amb les quals es va pretendre treballar van ser:  

      - Observació a camp 

      - Entrevistes i comunicació oral 

      - Tècniques de dinàmica de grups 

 

L’ Observació a camp es basà en el reconeixement del terreny i de la situació 

actual de les parcel·les, la situació dels erms respecte l’any 2000, etc., 

reflectint els canvis esdevinguts.   

 

Les entrevistes i la comunicació oral, foren el primer pas per conèixer la 

realitat de la zona , dels diferents sectors, i posicions. Es va dissenyar un 

model d’enquesta que no tenia com a objectiu principal el tractament estadístic 

de les dades si no estructurar una entrevista i conduir cap als punts de 

coneixement més interessants a nivell agrícola.  

 

La metodologia seguida va ser la següent: 

 1- Passejades per la zona. 

 2- Contacte amb el Centre Cívic de Santa Eugènia i l’Ajuntament de Girona        

     per  poder fer servir les dependències del centre. 

 



 3- Establiment d’un primer contacte amb els usuaris que es trobaven. 

 4- Explicació de la recerca i invitació a una trobada individual o col·lectiva al  

     centre cívic de Sta. Eugènia (Can Ninetes). (Annex 2). 

 5- Preparació de material informatiu i de dinàmica per als dies de trobada. 

 6- Realització de les trobades i recerca de la informació mitjançant una     

     entrevista estructurada amb l’ajut de l’enquesta (Annex 3). 

 

En l’annex 2, com s’ha especificat, s’hi pot trobar la invitació a la participació 

que es va repartir personalment entre els hortelans. Es va fer en els dos 

idiomes català i castellà per facilitar l’aproximació a les persones de parla 

castellana. L’annex 3 és l’enquesta orientativa que va ajudar al seguiment 

estructurat de les entrevistes i a la recerca d’informació. El format de 

presentació és de tipus llibret, imprés en dos folis DIN 3 doblegats per la 

meitat i grapats pel seu millor maneig. 

 

Les tècniques de dinàmica s’orientaren per tal d’obtenir informació sobre:  

- El perfil de la població.  

- Les característiques i tipus de sistema de producció.  

- La identificació de les plantes adventícies més comunes. 

- Els problemes derivats del maneig dels recursos naturals.  

- Els efectes de la proximitat a la ciutat. 

 

Paral·lelament  a aquest procés s’intentà contactar telefònicament amb els 

propietaris de les parcel·les arrendades per tal de determinar el nombre 

d’usuaris exacte. 

 

3.2.2 Treball de laboratori 

 

a) Anàlisi de sòls: Es mostrejaren cinc punts representatius de la zona 

prenent mostres de sòl de la superfície arable, a una profunditat de 0 a 20 

cm., per tal de determinar les propietats físiques i químiques que oferia el sòl i 

si es detectava algun indici que indiqués que les pràctiques culturals 

 



realitzades afectaven a l’estructura i les propietats edàfiques. Els mètodes 

emprats en l’anàlisi foren els proposats pel Ministeri de Agricultura Ramaderia i 

Pesca (MAPA, 1986) i l’American society of Agronomy (1986). 

 

b) L’aigua: Es van realitzar mostrejos de diferents punts dels recs primaris i 

de la Sèquia Monar. Es determinà el pH i la conductivitat de l’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL  

 

 

La zona de les hortes de Santa Eugènia es troba en una situació particular,  

l’objecte d’aquest apartat és reflexar els aspectes més rellevants que permetin  

adaptar les propostes de desenvolupament a la realitat local d’aquesta zona.  

 

4.1 EL PLA PER LES HORTES DE SANTA EUGÈNIA 

  

Quan es va iniciar la investigació per l’obtenció de dades a nivell administratiu 

per l’elaboració d’aquest apartat, les intencions de l’Administració respecte 

aquesta zona no quedaven clares, possiblement fós degut a que encara  no 

s’havia acceptat el Pla General d’Ordenació Urbanística de Girona (PGOU) i a 

que la condició de zona no urbanitzada i semimarginal la fa ser motiu de 

controvèrsia per part de la política municipal.  

 

L’any 2000, l’Ajuntament de Girona va encarregar uns estudis preliminars al 

pla especial de les hortes de Girona i Salt, sobre les hortes de Santa Eugènia 

amb l’objectiu de fer una diagnosi sobre l’estat dels elements naturals, i 

paissatgístics del patrimoni on es proposessin possibles actuacions de caire 

urbanístic i d’ordenació demostrant una clara intenció de preservar l’ús agrícola 

de la zona, la seva història i el seu interès natural.  

 

El PGOU de Girona vigent, acceptat durant el mes de febrer de 2002, divideix 

la superfície de les hortes en tres categories diferents, zona urbanitzable, de 

parcs i jardins on pot edificar d’una manera regulada, zona no urbanitzable i 

regulada per el pla especial de les hortes de Santa Eugènia i el Sistema de parc 

fluvial i deveses. 

 

En el mapa 2 s’observa com queda regulada l’àrea de cada superfície. L’àrea 

regulada per la clau 4 (c-4), anomenada Pla especial de les hortes de Santa 

Eugènia, es troba entre el camí del Torín (per on passa el carril bici Girona-

 



Olot) i la Sèquia Monar. El Sector Parador del Güell colorejat de carbassa és 

l’única zona regulada com a sòl urbanitzable, de parcs i jardins on es permetrà 

l’emplaçament de tres moduls d’edificació destinats a equipaments i serveis, 

podent-hi emplaçar hotels, administració, aparcaments, etc. i finalment l’àrea 

regulada per la clau 5 (c-5), el Sistema de parcs fluvials i deveses. 

 

 

         Mapa 2. Regulació de la superfície de les Hortes de Santa Eugènia. 

           Font: PGOU de Girona 2002 

 

El plantejament urbanístic de Girona proposa el salt de la ciutat a la zona 

d'hortes la qual cosa pot tenir efectes no desitjats que més endavant es veurà 

de quina manera es poden aconseguir paliar. Per altra banda cal dir que 

desgraciadament la zona d’hortes que es planeja edificar, el marge est, és la 

que ha mantingut en més bon estat els marges de vegetació natural i arbres 

de mitjà i gran tamany que li donen un aspecte arraserat i viu. 

 

 



Pel que fa a les properes actuacions, cal comentar que l’Ajuntament de Girona 

es proposa junt amb la col·laboració de l’Escola Taller de Girona, elaborar un 

projecte d’horta ecològica que s’emplaçarà en la parcel·la que queda en 

contacte amb la zona de parcs i jardins del Sector parador del Güell, propietat 

actual de Can Campasols. L’Ajuntament pretén realitzar-ne la compra i 

parcel·lar-la uniformement en 90 parts  per tal d’arrendar-les a tota aquella 

persona que es disposi a conrear-las seguint la normativa de l’agricultura 

ecològica. Es dissenyaran barraques i tanques tipus i es facilitaran lavabos 

públics per als usuaris. L’Ajuntament vol aconseguir potenciar un model d’hort 

d’autoconsum (de 65 m2) que serveixi de referent per a la resta de 

subparcel·les de les hortes. 

 

També es compraran els terrenys de Can Campasols per part de l’Ajuntament 

amb la intenció de recuperar i crear noves zones d’aiguamolls, actualment 

plens de desfetes, per tal d’afavorir la comunitat d’amfibis que hi és present i 

restablir la naturalització de l’espai. Just allà on encara resten les 

infraestructures de l’antic dipòsit es vol aprofundir el terreny, permetent-ne 

l’extracció d’àrids fins a arribar al nivell freàtic per tal de crear una bassa de 

major profunditat que els aiguamolls.  

 

La Clau 5 de les normes comprèn aquells terrenys del sistema fluvial que 

actuen com  a corredor biològic d’elevada biodiversitat i que pels seus valors 

paissatgístic-ambientals han de ser preservats de tot ús que pugui interferir al 

seu valor ecològic. Respecte aquesta àrea hi ha programat un pla especial de 

protecció de les lleres del Ter que compromet a varis municipis per els quals 

transcórrer el riu, l'anomenat projecte Alba Ter. Es localitza a les immediacions 

del riu i la zona inundable per aquest. 

 

 

 

 

 

 



4.2 ESTRUCTURA AGRÍCOLA 

 

Segons les dades del cadastre, el territori es divideix en 110 parcel·les 

cadastrals repartides entre 93 propietaris. D’aquests només dos conreen les 

seves terres professionalment.  

 

Fa quinze anys quaranta  hortelans conreaven la zona. Els de la zona l'est del 

Güell van poder vendre les terres, altres es van anar jubilant sense que la seva 

activitat tingués continuïtat i altres van abandonar la professió per les 

dificultats econòmiques a les que s'enfrentà el mercat local davant la 

competència en els mercats regionals, de zones altament productives.  

 

Amb l’objectiu de conèixer el nombre d’usuaris de les hortes s'intentà fer un 

recompte real contactant telefònicament amb els propietaris i demanant la 

seva col·laboració, però es topà amb varis entrebancs. El canvi de titularitat 

per defunció, la laboriositat i la reticència per part dels propietaris a donar 

qualsevol tipus d’informació feren que la iniciativa fós desestimada.  

 

No fou possible determinar amb exactitud el nombre real d’usuaris. S’obtà per 

relacionar el nombre de subparcel.les amb el nombre d’usuaris. Del total de 

subparcel.les no se'n podia deduïr una xifra exacte perquè sovint un mateix 

usuari podia conrear dos o més subparcel.les de petit tamany. Un 66 % de les 

propietats es troben parcel·lades en subparcel.les de diferents tamanys només 

en 4 casos les parcel.lacions són més o menys uniformes. Tenint en compte 

aquest aspecte d’heterogeneïtat es va fer una estimació aproximada de les 

dimensions de les subparcel.les que, per ser representatives en el càlcul, fossin 

mitjanament uniformes. Foren despreciades del càlcul 37 subparcel.les.  

 

A la taula 1 s’observa que el tamany de les subparcel.lacions més freqüent és 

de 150 a 500 m. La resta de propietats que no es trobaven parcel·lades tenen 

tamanys molt variats que van de 150 a 28.000 m2 . D’aquestes dades se’n pot 

 



deduir que la subparcel.lació no és uniforme. Aquest fet fa que l’estructura 

general de la zona sigui molt heterogènea. 

 

Taula 1- Dimensió aproximada de les subparcel.les : 

Dimensió Superfície mitja 

(m2) 

N° subp. % Representació  

 Molt petita  0-150 111 20.7 

Petita 150 - 500 313 58 

Mitjana 500 - 1500 106 19.6 

Gran 1500- 4000 9 1.7 

Total  539 100,0 

Font: Elaboració pròpia 

 

Finalment es prengué com a valor mig d'usuaris el de 550. Es considerà que 

era el més s’aproximava a la realitat podent oscil·lar entre 525 i 600. S’ha de 

tenir en compte que el nombre d’usuaris no és estàtic. 

 

En el mapa 3 s'observa l'estructura parcel·laria i de recs i camins de la zona. 

Es pot veure que la disposició de les barraques es concentra dins les grans 

superfícies microparcel·lades i com aquestes no es troben uniformement 

repartides dins el territori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mapa 3: Estructura de la zona. Xarxa de recs i camins. 

 



Un anàlisi dels usos actuals del sòl va permetre determinar, com es pot veure 

a la figura 2, quin és l’ús majoritari. Un 81’84% de les parcel.lacions es 

dediquen a l’horticultura de lleure, essent l’ús principal, seguit del nombre 

d'erms que representa un 8%. La representació d’horta de professional  és 

d’un 3% i la dels vivers d’un 5%.   

 

Vivers

Horta
professional
Horta de lleure o
no conreuada
Erm

 Figura 2: Usos actuals del sòl       

 Font: Elaboració pròpia 

 

Només resten en actiu quatre explotacions professionals: 

 

-Els germans Masó,  arrendataris que practiquen el conreu d’horta modern, 

disposant d’extensa superfície d’hivernacles de gran format. 

 

- Pere Oliveres, propietari també amb gran superfície d’hivernacles moderns. 

 

- Ferran Fita, propietari de 10.000 m2, practica l’horticultura i fruticultura 

tradicional  destinant  la producció al mercat local. 

 

- Els Vivers Municipals de Girona, que produeixen plantes de gran tamany 

per l'ajardinament dels parcs de la ciutat. 

 

La resta de parcel·les d’horta són conreades per diferents grups de persones 

que es caracteritzen per  perfils  més o menys coincidents: 

 

 



El perfil més dominant és el de dona o home jubilada, jubilat, que dedica el 

            

retenen 

tenent la situació comentada es va decidir enfocar el treball cap a la 

.3 USOS I COSTUMS DE LES HORTES  

a informació que es dona a continuació es va obtenir mitjançant la 

seu temps a l’hort per no malgastar el temps i els diners al bar, fent exercici i 

auto produint-se les verdures per repartir-les entre amics i familiars 

(comunicació personal). Un perfil més minoritari és el de treballador, 

treballadora en actiu que dedica el poc temps que te a una afició com l’horta i 

les plantes ornamentals, sovint  com a teràpia per distreure’s i esbargir-se dels 

problemes personals. Per altra banda els darrers anys ha augmentat el nombre 

d’usuaris procedents d’altres continents, majoritariament l’africà, que  conreen 

productes de la seva terra que aquí no es comercialitzen. Un quart col·lectiu és 

el que utilitza el terreny com a espai d’oci de cap de setmana. 

                                                                                           

 Malauradament cal nombrar la presència d’alguns joves que s’ent

cremant barraques, destrossant i substraient el que troben, creant malestar i 

inseguretat entre els integrants de les hortes. Situació típica de zona suburbial  

 

A

superfície d’horta de lleure per ser-ne l’ús predominant, i el que pot tenir més 

repercussions ambientals. També perquè es considera que pot ser el sector 

més receptiu als  possibles canvis a introduir, ja que pels usuaris el cultivar 

l’hort representa una despesa important de diners si tenim en compte que no 

els proporciona ingressos monetaris. 
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L

metodologia especificada de desenvolupament participatiu. Aquest mètode 

requereix temps, experiència en iniciatives similars i cooperació. Les dues 

últimes premisses han interferit en el procés, fruit d’això la informació 

obtinguda no és complerta en tots els aspectes que es pretenia,  possiblement 

fossin massa ambiciosos.  

 

 



Tot i això l’objectiu de reflectir la situació actual de la zona i els seus usos i 

costums es pot considerar assolit gràcies a la cooperació de molts hortelans de 

la zona i a l’ajut del Centre Cívic de Can Ninetes, per ser un bon punt de 

trobada. Les dades es van obtenir a partir d’un 8’36% de la població total 

d'usuaris (46 persones), de perfil heterogeni, i contactats a l’atzar. Un 17.4% 

d’aquests no es mostrà disposat a col·laborar i dels que accediren en un primer 

contacte només un 73 % ho van arribar a fer. 

 

 

4.3.1 Els conreus 

 

L’horticultura que s’hi practica és la tradicional amb espècies i varietats tan 

antigues (amb acceptació en el mercat) com modernes, més comuns en 

horticultura. Al ser una horta majoritàriament de lleure, possibilita que es 

realitzin alguns conreus peculiars com el conreu de salsafíns, de maduixes de 

bosc, gerds, safrà, julivert de muntanya, enciam d’espasa, cacauet i conreus 

nou vinguts com el bissap (Hibiscus sabdariffa), el mandioc (Manihot 

esculenta), el gombo (Hibiscus sculentus), etc. 

 

En la taula 2 podem observar-hi quins són els conreus més importants en la 

zona, podem deduir que el cultiu de la patata, de la mongeta, la tomata, les 

faves, els pèsols, les cols i els bròcolis són el majoritaris, mentre que cultius 

com el meló, la síndria, el porro, la carxofa, la remolatxa, la ceba, etc. són 

cultius més eventuals, sotmesos als gustos personals. Aquesta mateixa taula, 

una relació de les varietats més utilitzades de cada conreu, ens permet 

comprovar l'existència d’algunes varietat antigues que encara tenen acceptació 

en el mercat, com són la tomata de pera i la de poma, la  de penjar, la 

mongeta de ganxet i el monget de mata baixa.  Potser la varietat més peculiar 

és la de l’enciam d’espasa, poc coneguda en  el mercat tot i ser un enciam dolç 

i molt suau al paladar. L' enciam d'espasa pren una tonalitat vermellosa, té les 

fulles allargades i de forma retallada, no fa truc i si es tranplanta durant el 

 



juliol i és un mes calurós, són força propensos a la floració (més que varietats 

com el maravilla o el trocadero).  

 

A la taula 3 s’hi pot consultar el calendari de cultius hortícoles  que es realitza 

a la zona. Com a característica dels conreus hortícoles l’època de màxima 

activitat agrícola es produeix durant l’estiu, oferint una gran varietat de 

producció de verdures. I durant l’hivern les crucíferes i quenopodiàcies, són les 

protagonistes de la producció hivernal. Les lleguminoses com la fava i el pèsol, 

es cullen iniciada la primavera marcant l’inici del cicle estival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Taula 2: Importància dels conreus practicats: 
 

Conreus Importància Varietat, tipus 
All hh blanc , rosat 
Api hh verd (francès) 
Bleda hh verda, groga 
Bròquil hh primerenc i tardà 
Carbassa h rupotta 
Carbassó hh negre  
Ceba hh valenciana (de dia llarg) i de 

Figueres 
Carxofa hh  
Cogombre hhh llarg 
Col hhh setsemanera*,hivern”(Savoy king...) 
Coliflor hhh blanca i verda 
Esberginia hhh negre, pigallada, negre llarga 
Enciam hhh llarg, maravilla, francès, crispilla, 

d’espasa* 
Escarola hhh cabell d’angel* 
Espinac hh gran 
Faves hhh muchamiel 
Fonoll h  
Julivert h fulla gran i de muntanya* 
Maduixa hh almeria, de bosc 
Meló h  
Mongeta 
tendre 

hhh perona*, monget* (mata baixa) 

Mongeta seca hhh del ganxet* 
Naps hh blancs 
Pastanaga hh coral montesa 
Patata hhh gerla, kennebec, red pountiac 

gent 
Pebrot hhh italià, bitxo per  amanir*, morró 

vermell 
Pèsol hhh ganxo 
Porro hh  
Rave h punta blanca, picant 
Remolatxa h  
Salsafins  negre 
Sindria   
Tomàquet hhh híbrid, tres cantos*, poma*, pera*, 

penjar* 
Altres conreus: 
Gerds   
Vinya  moscatell 
Bitxo   de confitar 
Planta 
ornamental 

hh  

Blat de moro  dolç 
Cacahuets h  
Bissap h  
Mandioc h  

                 * varietats antigues que tenen acceptació en el mercat. 
              Font: Elaboració propia               Importància: 

Esporàdica  Petita 
h 

Mitjana 
hh 

Gran 
hhh 

 

 



Taula 3: Calendari local de conreus a l'aire lliure 

Cultius Època O N D G F M A M J J A S 
Sembra             All 
Recol.lecció             
Sembra             Api 
Recol.lecció             
Sembra             Bleda 
Recol.lecció             
Sembra             Bròquil 
Recol.lecció             
Sembra             Carbassa 
Recol.lecció             
Sembra             Carbassó 
Recol.lecció             
Sembra             Ceba seca 
Recol.lecció             
Sembra             Ceba tendra 
Recol.lecció             
Sembra             Carxofa 
Recol.lecció             
Sembra             Cogombre 
Recol.lecció             
Sembra             Col 
Recol.lecció             
Sembra             Coliflor 
Recol.lecció             
Sembra             Esberginia 
Recol.lecció             
Sembra             Enciam 
Recol.lecció             
Sembra             Escarola 
Recol.lecció             
Sembra             Espinac 
Recol.lecció             
Sembra             Faves 
Recol.lecció             
Sembra             Fonoll 
Recol.lecció             
Sembra             Julivert 
Recol.lecció             
Sembra             Maduixa 
Recol.lecció             
Sembra             Meló 
Recol.lecció             
Sembra             Mongeta tendra 
Recol.lecció             

 

 

 

 



Cultius Època O N D G F M A M J J A S 
Sembra             Mongeta seca 
Recol.lecció             
Sembra             Naps 
Recol.lecció             
Sembra             Pastanaga 
Recol.lecció             
Sembra             Patata 
Recol.lecció             
Sembra             Pebrot 
Recol.lecció             
Sembra             Pèsol 
Recol.lecció             
Sembra             Porro 
Recol.lecció             
Sembra             Rave 
Recol.lecció             
Sembra             Remolatxa 
Recol.lecció             
Sembra             Salsafins 
Recol.lecció             
Sembra             Sindria 
Recol.lecció             
Sembra             Tomàquet 
Recol.lecció             

 
Sembra             Gerderes 
Recol.lecció             
Sembra             Vinya 
Recol.lecció             
Sembra             Bitxo confitar 

 Recol.lecció             

Simbologia:  Sembra directe, Transplantament, Recol.lecció                       

Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 Pràctiques agrícoles 
 

La fertilització, el maneig del sòl, les rotacions o associacions, el combat 

d’adventícies, de plagues o malalties i el maneig de les restes de conreu, són 

algunes de les pràctiques agrícoles que es van poder determinar a partir de la 

informació facil.litada pels cooperants i  el reconeixement in situ d’aquestes. 

Per altra banda no va ser possible obtenir dades complertes sobre la producció 

obtinguda i els costos de la producció, principalment perquè la majoria 

d’entrevistats no en portaven un control estricte, i els que el portaven no els 

comentaven, ja fós per confidencialitat o per mandra ja que són aspectes 

pesats de comentar, sobretot quan no existeix un incentiu principal. 

 

4.3.2.1  La fertilització 

 

La informació obtinguda ha estat molt heterogènia i incomplerta. Descartant 

pràctiques poc comunes s’ha determinat que la fertilització que es duu a terme 

és orgànica a partir de fems de vaca compostat i gallinassa (no fresca), amb 

aports minerals complementaris. S'ha observat que les dosis de fems aplicades 

varia de manera important segons el tipus d'usuari. Els antics hortelans 

professionals, incorporen de 15 a 30 tn/ha cada 2 anys. A diferència dels de 

lleure que incorporen en el conreu de 70 a 100 tn/ha cada any (com a 

mitjana, alguns cada 2 any).  

 

A la taula 4 es recullen les quantitats de fems recomanades per Urbano Terrón 

a aportar per a la realització de la fertilització orgànica, en funció del tipus de 

sòl conreat, que s'han utilitzat per a l'avaluació. 

 

Taula 4: Quantitats de fems i freqüències per al seu aport en condicions mitjanes. 

Classe de sòls Dosi de conservació Dosi de conservació +correcció 

Francs 25-30 tn/ha (cada 3 anys) 30-35 tn/ha (cada 3 anys) 

Arenosos 30-40 tn/ha (cada 3 anys) 40-50 tn/ha (cada 3 anys) 

 Font: Urbano Terrón, P. 1992 

 

 



Al realitzar un balanç de la matèria orgànica basat en una rotació de tres anys 

dels cultius més freqüents practicats a la zona i un 1’3 % de matèria orgànica 

del sòl mig, el resultat que se n'obté és un balanç negatiu, que requereix 

l’aport de 11’3 tn/ha de fems l'any per suplir les pèrdues. Aquestes necessitats 

són altament superades per les aportacions que es fan de matèria orgànica i 

com es veurà més endavant aquestes no són adecuades per al tipus de terreny 

sobre el que s'emplacen. 

 

A la taula 5 s'hi pot observar que l'adobat de fons amb l'adob complex de 

composició 15-15-15, és un dels més utilitzats a la zona, de la mateixa manera 

que el nitrosulfat d'amoni com a adob de cobertera, un cop implantat el 

conreu.  

 

Taula 5: Adobs minerals més usats a les hortes. 

Riquesa % Adob 

N P K S 

Aplicació Dosi anual Característiques 

Nitrosulfat d’amoni 26    15 Cobertera 250 kg/ha Acidificant  

Sulfat potassic   50 18 Fertirrigació         ?  Acidificant 

Complex 15 15 15  De fons 1.666 kg/ha   

Complex 8 10 21  De fons 500 kg/ha  

Les dosis anuals són orientatives no es disposava de suficients dades per realitzar una mitjana.      

Font: Elaboració pròpia segons dades d'Urbano Terron,1998 i Maroto,2000 

 

La fertilització mineral és necessària com a complement equilibrador de 

l’adobat orgànic. Si només es tenen en compte les extraccions del conreu i el 

sòl com a suport d’aquest.  

 

La reposició de matèria orgànica a partir de la incorporació de les restes de 

conreu es practica en un 42% dels casos. Primerament es deixen 

descompostar les restes en piles arraconades al marge, en fosses o piles 

tapades, durant uns tres o quatre mesos i després es procedeix a la 

incorporació. Les fosses de descomposició que es van poder observar més 

aviat són un pou de deixalles vàries on hi van a parar tot tipus de residus, no 

nomès orgànics. En alguns casos aquestes fosses un cop plenes són tapades 

 



amb terra soterrant residu orgànics, plàstics, hidrocarburs, etc. originant perill 

de contaminació directa i possible enfonsament del terreny podent ocasionar 

un accident. 

 

La pràctica de crema de rostoll és la més popular, representada per un 47% 

dels usuaris. En general la crema es realitza durant els períodes permesos, tot 

i que no sempre. Els residus s’apilen en un racó de la parcel.la fins que arriba 

el moment de la crema. Segons els hortelans les restes de conreu es 

descomposen ràpidament. Només un 10% dels usuaris eliminen les restes de 

conreu llençant-les a les escombraries o usant-les per alimentar l’aviram. 

 

4.3.2.2 Ús i maneig del sòl 

 

La valoració que es dedueix sobre l’estat del sòl a partir de la opinió dels 

hortelans és que es tracta d’un sòl que varia de propietats segons la seva 

proximitat al riu. El sòl de les àrees situades a la part més allunyada del Ter, 

sobre la terrassa II de Ter, és un sól més difícil de treballar, es compacta amb 

facilitat degut al trepig o el pas de la maquinària i és habitual la formació de 

crosta superficial  després de la pluja. Per contra no presenta  problemes 

d’infiltració.  

 

Els sòls més propers al riu són sòls més fàcils de treballar, tot i que també amb 

problemes de compactació pel pas de la maquinària. L’aigua s’hi infiltra 

ràpidament. La capa llaurable en aquesta zona és més reduïda, trobant-se 

sorra a 30 centímetres de profunditat aproximadament. Tots els hortelans 

coincideixen a constatar la presència de cucs de terra. Els comentaris fets fan 

suposar que es tracta de llombrius americanes. Els hortelans més antics 

comenten que no són la mateixa espècie que estaven acostumats a veure anys 

enrere, que són molt més llargues que les que es podien considerar 

autòctones.  

 

 



Pel què fa a l’activitat biològica del sòl, les respostes obtingudes van ser  

variades sense un denominador comú. El reconeixement del terreny va 

permetre observar que l’activitat biològica era bastant pobre, on els cargols 

eren els animals més fàcils d’observar. Els darrers anys hi ha hagut una 

disminució  important  de la població de cadell (G.Gryllotalpa). Les pèrdues de 

producció que provocava aquest ortòpter feren que se’l combatés fortament. 

La presència de serps als camps de conreu també era més usual que en 

l’actualitat. 

 

Les feines de llaurat dutes a terme pels hortelans de lleure, es fan 

principalment amb motocultor de propietat a profunditats que oscil.len entre 

20 i 35 cm. Quan no es disposa de motocultor, les feines es fan amb fanga 

(per la preparació del sòl) i amb aixada per cavar  treballant superficialment el 

sòl, aproximadament 10 cm.. Aquestes feines es realitzen cada cop que 

s’aixeca un conreu i es prepara la terra per al següent. Durant l’hivern, en 

alguns casos s’aprofita per fer llaurades més profundes, en alguns casos 

arrivant als 30 i 40 cm. de profunditat per incorporar fems o deixar la terra 

voltejada per passar l’hivern.  

 

Aquest tipus de maneig afavoreix l’aireació del sòl i la incorporació de més 

percentatge de sorra en la capa llaurable. Amb el volteig del sòl, si les 

condicions d’humitat són favorables, s'afavoreix també l’oxidació de la matèria 

orgànica per part dels microorganismes. D’aquesta manera la matèria orgància 

incorporada es mineralitza ràpidament, no donant temps als processos 

d’humificació de formació de substàncies húmiques més estables que 

millorarien l’estructura del sòl. La capacitat de retenció d’aigua i l’increment de 

la capacitat d’intercanvi catiònic permetria la retenció de nutrients i la seva 

alliberació esglaonada assegurant la fertilitat del sòl.  

 

 

 

 

 



4.3.3 Sanitat dels conreus 

 

Es pot considerar agoserat i arriscat fer una diagnosi de la sanitat dels conreus 

amb la metodologia utilitzada en aquest treball sense haver fet un mostreig 

d’identificació a camp. Simplement s’ha procurat valorar el coneixement que 

tenen els conreadors de les hortes sobre l’ecologia de la seva zona, procurant 

arribar a identificar les possibles plagues i fisiopaties que els són més 

perjudicials. 

 

La incidència de plagues i malalties es combat mitjançant l’ús de productes 

fitosanitaris poc selectius tots ells i amb graus de toxicitat humana entre mitja 

i alta. Tot i que hi ha usuaris que coneixen el poder insecticida del purí d’ortiga 

(preparat a base de la maseració de l’ortiga en aigua) la seva aplicació és 

esporàdica. 

 

 Les mesures de seguretat en l’aplicació de  fitosanitaris no són respectades en 

cap cas. Pel que fa als plaços de seguretat  hi ha certa consciència de la seva 

existència, però sovint no són respectats sobretot pel consum en fresc de les 

hortalisses. Si es té en compte que aquests oscil.len majoritàriament entre 7 i 

21 dies, i en algun cas 60 dies, podem dir que les hortalisses que s’estan 

consumint són un  perill per la salut  dels consumidors en ingerir residus 

pesticides. 

 

A la taula 6 es poden observar les plagues més problemàtiques identificades 

pels hortelans de la zona. La mosca blanca, els pogons, l’escarbat de la patata 

i sobretot els cargols són els que més resiteixen el combat pels productes 

fitosanitaris.   

 

 

 

 

 

 



Taula 6: Possibles plagues identificades a les hortes de Santa Eugènia.  

Filum Classe Ordre Familia Espècie Nom comú Conreus 

afectats  

Arach-

nida 

Acarina Tetranychi-

dae 

Panonychus ulmi Aranya roja Albergínia, 

Cogombre, 

mongetera i 

altres 

Orthoptera Gryllotal-

pidae 

Gryllotalpa gryllotalpa Cadell Bulbs i 

tubercles 

Nezara viridula Bernat pudent Tomatera  Pentatomi-

dae Eurydema ornatum Xinxa roja Col i altres 

Heterop-

tera 

Miridae Lygocoris pabulinus Xinxa de la patata Patata 

Bemissia tabaci ? Aleyro-

didae Trialeurodes vaporiorum ? 

Mosca blanca Varis  

Brevicoryne brassicae Pogó negre Faveres 

Homoptera 

Aphididae 

Myzus persicae ? 

 

Pogó verd 

 

Varis 

 

Scarabaei-

dae 

 ? Cuc blanc Varis 

Elateridae Agriotes sp Cuc filferro Patates, api i 

altres 

Coleoptera 

Chrysomeli

-dae 

Leptinotarsa 

decemplineata 

Escarbató Patates, 

albergínia 

Pieridae Pieris brasssicae Eruga de la col Crucíferes 

Agrotis sp. Cucs grisos Foliars 

Heliothis armiguera Hb. Eruga del 

tomaquet 

Tomaquet, 

mongetera 

Noctuidae 

Varies sp. Erugues 

dormilegues del 

sòl 

Plantules 

d’enciam, Api, 

tomaquera i 

altres  

Lepidop-

tera 

Yponomeu-

tidae 

Acrolepia assectella Z. Tinya del porro Ceba, porro 

Agromyzi-

dae 

Liriomyza trifolii B. 

Liriomyza brioniae K. 

Minadores Api, tomàquet, 

mongeta... 

Arthro-

poda 

Insecta 

Diptera 

Anthomyiid

ae 

Delia sp. Mosca de la ceba Col, ceba 

porro 

Helix hortensis Cargols Varis Mollus-

ca 

Gaste-

ropoda 

  

Agriolimax agrestis ? Baboses Varis 

Mus musculus? Ratolí de camp Radiculars Chorda

-ta 

Mam-

malia 

Rodentia Muridae 

Apodemus sp. Talpó Radiculars 

Font: Elaboració pròpia segons dades facilitades pels colaboradors i consulta bibliogràfica: 

Dominguez, F., 1989 ; Fontanet, X. i Simon, M., 2000 

 



Pel que fa a les patologies dels conreus, no ha estat possible una tabulació com 

en el cas de les plagues, per la dificultat que presenta  reconeixer malalties o 

fisiopaties concretes. Quan una planta presenta síntomes de fisiopatia, en 

diuen que la planta està gamada. Únicament es constatà la presència de 

malalties com el míldiu en tomaquera (Phytophtora infestans), la podridura 

tova de la ceba (Sclerotinia cepivorum), atac d’oïdi en carbassó (Erysiphe 

cichoracearum), roya en cultiu de porro (Urocystis cepulae F.), atac de 

bacteries en tomaquera i tomaqueres afectades per virus de la cullera. 

 

A la taula 7, una relació dels productes utilitzats per al combat de plagues, 

malalties i flora adventícia, permet comentar que els productes que s’utilitzen 

no són selectius, excepte el metaldehid, d’efecte molusquicida i que la mojoria 

d’ells presenten toxicitat nociva per l’home i perillositats de mitja a alta per la 

fauna aqüícola, la qual cosa per les caracterísitiques hidrològiques de la zona 

podria resultar perjudicial pels peixos si els productes arrivessin a les aigües 

subterrànies o superficials. 

 

 

 

 



Taula 7: Característiques dels productes fitosanitàris utilitzats a les hortes de Sta. Eugència 
Actuació Ecotoxicitat Nom comercial Composició Tipus Efecte 

xoc 
Persist. 

ih ig c s 

Selectiu  

   

Plaç seg.
(dies) 

Toxi-
citat 

M Av Aq
Plaguicides 
Azor Metanil 20% I - - - - X X No      7 a  14   T C B  B
Basudin Diazon 60% I, A       - - X X X X No 15   Xn B B D 
Caraquim Metaldehid 5% I, H - -  X X - Si     -    - B B A 
Dursban Clorpirifos 48%         I - - - - - - No 7 a 21   Xn B B C 
Efitax , Fastac Alfa cipermetrin 4% 

(piretrina) 
I    Alt Baixa - X X - No 21   Xn A A C 

Karate King Lambda cihalotrin 
2’5% 

I, A             - Baixa - - - - No 3    Xn A A B

Kenogard               Carbaril 85% I - - - - - - No -   Xn B B B
Malalthion 90 Malaltion I, A Alt Baixa - X X - No 7   Xn A A B 
Mesurol 4 cebo Metiocarb 4% I, H - Alta - X X - No 15   Xn B D  C
Racusan Dimetoato 40% I, A     Alt Alta X X X X No 28 a 60   Xn B B A 
Rotion Fenitrotion I Alt Alta - X    X - No 15   Xn A B B 
Fungicides 
Beltasur extra B 
(prohibit  31-8-
2002)  

Coure 30% 
Maneb10%  
  Zineb 10% 

F, B -preventiu 
curatiu 

-       Alta - - X - - 15 a 21   Xn A A B 

Cuprosan              Coure 15%
Cinoxanilo 3% 
Mancozeb 15% 

F –ampli espectre, 
preventiu, curatiu 

Alt Alta - - X X  - 14 B, Xi A A B

Curzate C Cimoxanil 4% 
Mancozeb 40% 

F –profunditat i 
superfície, preventiu 

-            Alta - - X - - 15 Xi A A B

Ridomil plus 45 Coure 40%  
Metalaxil 5%  

F –preventiu -            - - - X X - 14 a 21 Xn A A B

Ridomil MZ 72 Metalaxil 8% 
Mancozeb 64% 

F – preventiu, 
curatiu 

-           Alta - - X X - 21 Xi A A B

Herbicides 
Gramoxone plus Dicuat 8% 

 Paracuat 12% 
Fulla ample i 
graminies emergents 

-            Baixa - - X - - 7 a 15 
ramat 

 Xn B B A

Linurón Linuron 4% Preemergència, no 
sòls lleugers 

-         Alta(3,4
mesos) 

 - - X X - - Xn, 
cat. 3 

A A B

Rotundo Glifosat 36% Post emergència - - - - X X - 7 ramat Xi A A B 
Stomp Le Pendimetalina  Pre, post  emerg. - - - - X  - - Xn A A C 
Tipus: I: insecticida, A:acció sobre acars, H:acció helicida, F:fungicida, B:bactericida; Actuació: in: inhalació,ig: ingestió, c:contacte, s: producte sistèmic; 
Plaç seg.:Plaç de seguretat. Toxicitat: B:Baixa, Xi: Irritant, Xn: Nociu, T:tóxic, cat 3: producte sospitós de caràcter cancerígen; Ecotoxicitat: M:per 
mamífers, Av: per fauna avícola, Ac: per fauna aqüícola. Categories: A: Baixa, B: mitja, C: Alta, D: Molt alta.  
Font: Elaboració pròpia segons dades del Vademecum 2002 (De Linman, 2002) 
 

 



4.3.4 Flora adventícia.  

 

A part de les comunitats citades a l’apartat de vegetació d’aquest treball  s’han 

identificat vàries espècies herbàcies que formen part de la flora adventícia del 

camp o de marges i camins, algunes d’elles ja han sigut identificades 

anteriorment, però no totes. El coneixement de la flora adventícia és important 

doncs condicionarà certes pràctiques agrícoles si es pretèn combatre-les de 

manera menys agresiva que amb l’aplicació d’herbicides.  

 

La flora adventícia citada en la recerca ens dóna una idea de l’estat de la 

fertilitat del sòl, la seva aireació i estat hídric. Es dedueix de la taula següent 

que es tracta d’un sòl fresc, ben nodrit en nitrogen, fósfor i potassi i ben 

airejat. Són paràmetres que ja s’intuïen coneixent la geomorfologia del lloc i el 

maneig que s’hi realitza. A les taules 8 i 9 es presenten una relació de plantes 

presents en els camps de conreu. La família predominant són les compostes. 

Es destaca la presència del frare, o jopo en castellà, planta paràsit d’algunes 

espècies lleguminoses com la favera i el pèsol.  

 

El combat d’aquesta orobancàcia que duen a terme els hortelans no és 

l’adecuat; només es dediquen a arrencar-lo si tenen temps i deixar-lo assecar 

sobre el conreu. Però aquesta planta té la capacitat de donar llavor abans de 

madurar en situacions necessàries, de tal manera que amb aquest maneig 

només se n’aconsegueix la distribució. Un mètode relativament eficaç per 

disminuïr la seva població seria recol·lectant-les i cremant-les en un lloc 

controlat, d’aquesta manera s’aconseguiria baixar-ne la incidència, tot i que 

són espècies de mal combatre perquè les seves llavors tenen una llarga 

longevitat, podent romandre en el sòl conservant la seva capacitat germinativa 

durant molts anys. 

 

 

 

 

 



Taula 8: Flora adventícia dels camps 

Família Nom científic Nom comú Cicle Fenologia Bioindicació  

Amarantàcies Amaranthus retroflexus Blet, marxant A G:primavera i  estiu 

F: estiu i tardor 

Sòl ben 

proveït de N 

Cariofil.làcies Stellaria media Morró A G: tardor i primavera 

F: primavera i estiu 

Sòl ben 

proveït en N, 

P i K, sòl fresc 

Quenopodiàcies Chenopodium album Blet blanc A G: primavera 

F: estiu 

Sòl ric en N 

Chamomilla recucita Camamilla A G:tardor, estiu i hivern 

F: estiu 

Sòl pobre en P 

Senecio vulgaris Xenixell A G: tot l’any 

F: tot l’any 

- 

Compostes 

Sonchus asper Lletsó punxós A G:fi  primavera 

F: estiu i tardor 

- 

Ciperàcies Cyperum rotundus Serrada o 

jonça 

A G:fi hivern, primavera 

F: fi primavera, estiu 

Sòl sorrenc  

Convulvàceas Convulvulus arvensis Corretjola gran P G: primavera 1

F: estiu 

Sòl ben 

proveït de N, 

sòl fresc 

Crucíferes Capsella bursa-pastoris Bosses de 

pastor 

B G: tardor 

F: primavera 

Sòl ben 

proveït en P i 

K 

Cynodon dactylon Gram o 

serrana 

P G: de primavera a        

    inicis d’ estiu 

F: estiu 

- Gramínies 

Digitalis sanguinalis Forcadella A G: primavera 

F: estiu 

- 

Orobancàcies Orobanche crenata Frare  P G: 2

F: primavera 

- 

Oxalidàcies Oxalis corymbosa Herba de jardí A o P G: tot l’any 

F: tot l’any 

- 

Poligonàcies Plygonum persicaria Herba 

presseguera 

A G: primavera 

F: primavera, estiu 

Sòl humit i 

ben drenat 

Papaveràcies Papaver roheas Rosella A G: finals hivern 

F: primavera,  estiu 

- 

Portulacàcies Portulaca oleracea Verdolaga A G: primavera 

F: estiu, tardor 

Sòl ric en N i 

ben airejat 

Urticàcies Urtica urens Ortiga petita A G: tardor a primavera 

F: primavera a estiu 

Sòl ric en N i 

ben airejat 

Cicle: cicle biològic: A: anual, B:Bianual, P: Perenne; Fenologia: G: germinació, F: floració,         
1 vegetativament surt tot l’any, 2 Quan hi ha hagut estímul de la planta parasitada; 

Bioindicació, en la riquesa del sòl en macronutrients assimilables N: nitrogen, P: Fósfor(P2O5), 

K: potassa (K2O). 
Font: Elaboració pròpia segons Navarro, E., 1999 i Sisquella, M.,  1998 

 

 



Taula 9: Flora adventícia de marges, camins i camps abandonats 
Família Nom científic Nom comú Indret Bioindicació 

Boraginàcies  Heliotropium europaeum Herba berruguera Molt humits - 

Crucíferes Papistrum rugosum Ravenell Camins - 

Equisetàcies Equisetum arvense Cua de cavall Humits i camps 

humits 

Sòl molt humit 

Gramínies  Avena sterilis - Camins  - 

Malvàcies Malva neglecta Malva Camins  - 

Papaveràcies Papaver somniferum Adormidera Camps 

abandonats 

- 

Poligonàcies Polygonum aviculare Passacamins Camps 

abandonats  

Sòls llimosos, 

salins i humits 

Rubiàcies Galium aparine Rèvola Camins i 

marges 

- 

Urticàcies Urtica dioica Ortiga gran Camins i 

marges 

Sòl ben airejat i ric 

en N 

Bioindicació: N: nitrogen asimilable 

Font: Elaboració pròpia segons Navarro, E., 1999 i Sisquella, M., 1998 

  

 

 

4.4 CONDICIONANTS NATURALS  

 

4.4.1 El sòl.  

 

Es van prendre mostres de cinc punts diferents de la zona, representant cada 

un d’ells una evolució dels usos en el temps diferent (taula 10) considerant-ho 

un aspecte important que possiblement es reflexaria en els resultats obtinguts. 

Per expressar els resultats s'ha pres com a referència el que en la taula 10 es 

denomina "l’estat actual" de la parcel.la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taula 10: Directori de les mostres de sòls 

DIRECTORI    

Mostra Parcel.la Ús cadastral   Estat actual 

1 104 abandó llaurat profund 

2 114 abandó horta en prod ecol. 

3 150 horta conreuat 

4 155 horta semi abandó 

5 131 horta llaurat superficial 

Font: Elaboració pròpia 

 

L’anàlisis al laboratori s’ha realitzat segons la metodologia proposada pel 

Ministerio de Agricultura Ramadería i Pesca (MAPA, 1986) i la American society 

of agronomy (1986) que ens ha permès coneixer els paràmetres més 

significatius (% nitrogen, matèria orgànica, pH, conductivitat elèctrica, 

capacitat d’intercanvi catiónic,...) per avaluar l’estat del sòl i establir els 

possibles cultius apropiats per la zona. Els resultats es poden observar a la 

taula 11. 

 

Taula 11: Característiques dels sòls de les hortes de Santa Eugènia de Ter  

Paràmetre Llaurat 

profund 

Horta 

ecològica 

Conreat Semi 

abandó 

 Llaurat 

superficial 

pH  8.17 8.18 8.26 8.23 8.04 

CE (dS/m) 1.51 1.29 1.73 1.53 1.79 

Sals solubles (%) 0.97 0.82 1.10 0.98 1.14 

CIC (meq/100g) 1.5 2.4 7.8 4.4 3.4 

MO (%) 1.48 0.76 1.51 1.88 1.12 

Carbonats (%) 7.95 0.19 12.15 8.14 9.36 

Calç activa (%) 3.37 1.87 8.60 7.35 5.12 

Calç act/Carbon. 42.45 98.68 70.99 90.60 54.75 

Nitrogen (%) 0.08 0.11 0.17 0.20 0.16 

C/N 10.72 4.00 5.15 5.46 4.07 

Textura Arenós franc  Franc arenós Franc arenós Franc arenós Arenós franc  

Font: Elaboració pròpia 

 



Es tracta de sòls moderadament bàsics. L'origen d’aquesta basicitat 

possiblement no recau en la litologia del terreny com demostra els nivells de 

carbonats i calç activa. Probablement es pugui atribuïr la basicitat del sòl al 

poder basificant de certs productes fertilitzants aplicats per les explotacions 

agrícoles antigues i l’acumulació de sals. Un sòl bàsic afecta l'assimilibilitat de 

micronutrients per part de les plantes (Cobertera, 1993). 

 

La conductivitat elèctrica és elevada, determinant un % de sals solubles que 

justifica que es tracta d’un sòl salí (Cobertera, 1993). Es pot observar que la 

parcel.la d’horta ecològica presenta el valor més baix de salinitat, possiblement 

atribuïble a l’antic abandonament de la parcel.la, on es deixà d’aportar 

elements fertilitzants d’origen mineral i a la pràctica d’agricultura ecològica on 

no és permés aquest de tipus fertilització. 

 

Són sòls amb elevada tendència a la mineralització amb una relació carboni 

nitrogen baixa excepte en la mostra de llaurat profund.  En els casos de l’horta 

ecològica i  de llaurat superficial els valors de C/N són molt baixos, mostren un 

excès de mineralització on hi ha dificultats d’elevar la tasa orgànica aixó pot 

provocar la destrucció de la microfauna i microflora amb perill que sigui 

irreversible (Cobertera, 1993) perdent definitivament la fertilitat natural del 

sòl. Per altra banda permet la lixiviació d’elements nitrogenats i sulfats que no 

són absorvits per les plantes. Per assegurar l’estabilitat de l’agroecosistema és 

fa necessari  assegurar la fertilitat del sòl (Labrador 2001). 

 

El percentatge de matèria orgànica és molt baix tot i les aportacions de 

matèria orgànica periòdiques. Aquest fet es podria relacionar amb la tendència 

d’aquests sòls a la mineralització ràpida (causada en part pel maneig que se’n 

fa) i una lenta velocitat d’humificació, que provoca una baixa formació de 

materia orgànica estable que permetria una alliveració lenta dels elements 

nutritius per les plantes.  

 

 



Són sòls amb una baixíssima capacitat d’intercanvi catiònic, amb la qual cosa 

tenen un baix poder esmorteïdor, provocant la fàcil pèrdua de sals per rentat.   

 

4.4.2 L’aigua de rec 

 

Les mostres d’aigua recollides han permès determinar la qualitat de l’aigua de 

reg. El pH de l’aigua és de 7.78, la conductivitat  elèctrica de 0.42 dS/m i la 

concentració de nitrats (NO3
- ) és de 0.098 ppm pel que es pot considerar apte 

pel rec. 

 

Al haver-se produït l’abandonament de moltes de les activitats agrícoles 

productives es genera una problemàtica respecte la concessió de l’aigua, degut 

que la majoria d’hortelans de lleure utilitzen l’aigua de la sèquia sense pagar-

ne cap preu. Per sort la disponibilitat d’aigua és bona i únicament hi ha 

problemes de disponibilitat durant els caps de setmana i durant algun mes de 

juliol si el període estival és sec.  Aquest és un dels motius de controvèrsia de 

les hortes perquè molts dels hortelans de lleure consideren que ja paguen prou 

amb l’arrendament, els productes fitosanitaris, les llavors, etc. 

 

 

4.5 CONSEQÜÈNCIES DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

 

La realitat actual de les hortes de Santa Eugènia i possiblement extrapolable a 

altres zones, és una clara conseqüència de canvis tant tecnològics com socials 

que s’han donat al llarg del temps.  

 

Les explotacions agrícoles que fa quinze anys ocupaven les 60 hectàrees de 

terreny que hi ha a les hortes de Sta. Eugènia s’han enfrentat a un mercat 

agrari canviant i a les conseqüències de la proximitat a la ciutat. D’aquesta 

manera el creixement urbanístic, la falta de recolzament de polítiques locals 

favorables, la no continuïtat de les explotacions agrícoles per part dels joves, la 

 



disminució en les vendes de productes frescos i l’elevada competitivitat de 

zones com el Maresme, han fet que progressivament des de quinze anys ençà 

les explotacions agrícoles de la zona s’haguin anat abandonant.  

 

Conseqüentment una supefície que fins ara tenia un valor econòmic associat a 

la producció, passa a no tenir-ne, ja que està considerat únicament com a sòl 

d’ús agrícola i d'ell no se n'extreu rendiment. Per revaloritzar les terres, 

l’arrendament passa a ser la opció més escollida, d’aquesta manera augmenta 

progressivament el nombre d’usuaris de les hortes. El canvi d’estructura social 

de les hortes es veu reflectit en el deteriorament dels elements antròpics que 

conformen la zona, i en una pèrdua de la cultura tradicional agrícola.  

 

La textura lleugera del sòl i el maneig que se’n realitza el condiciona amb un 

baix percentatge de matèria orgànica, una baixíssima capacitat d’intercanvi 

catiònic i tendència a la  mineralització ràpida de la matèria orgànica; aspectes 

que tots ells suposen una disminució progressiva de la fertilitat natural del sòl. 

Per sòls d’aquests tipus és necessari millorar-ne les seves propietats físiques, 

químiques i biològiques si es es vol mantenir un ús agrícola productiu i que no 

perjudiqui l’entorn natural on s’emplaça.  

 

A la figura 3 podem veure com de conseqüències, tan positives com negatives, 

d’aspecte general com el monocultiu d’horta, l’abandonament de les 

explotacions agraries o la proximitat a la ciutat s'en deriven problemàtiques 

concretes que alteren una dinàmica estable de les hortes, manifestant-se en la 

contaminació del medi natural, la delinqüència i la inseguretat dels propis, i   

 

Per altra banda una controvèrsia amb la qual ens enfrentem a l’hora de 

plantejar el treball, és la discordància d’interessos entre l’Ajuntament i alguns 

propietaris de les hortes. Aquests no estan d’acord amb la planificació 

urbanística que regula l’àrea de la zona urbanitzable i no urbanitzable. La 

diferència del valor econòmic del terreny que se’n deriva d’ambdós usos és 

abismal, tenint en compte la desvinculació actual de la terra amb l’activitat 

 



productiva. El conflicte és comprensible, sobretot si es regula una zona com a 

ús exclusiu agrícola quan ja no s’utilitza per aquesta fi (parlant de casos 

concrets). Aquest aspecte no té altra sol.lució que revincular la terra a 

l’explotació agrícola de nova incorporació, d'altra manera es tendirà 

irrevocablement a la marginalitat de l'espai. En aquest sentit les propostes que 

es faran més endavant tenen aquest objectiu com a rerefons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbologia: (        ) connexió entre nivells 

Fig 3: Diagrama de problemes associats a la realitat actual 

de les hortes de Santa Eugènia 

Font: Elaboració pròpia  
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5 PROPOSTES DE MILLORA  

 

 

Atenent les característiques especificades en l'apartat anterior es procedeix a 

desenvolupar part de les propostes que es consideren més adients i adaptables 

a l'esmentada situació, de manera que s'asseguri la continuïtat de la zona sota 

règim agrícola. Fer un ús de l'espai que ajudi a la recuperació del l'ecosistema 

natural sobre el que s'emplaça i enfocar la zona cap a l'oferiment de serveis als 

nuclis urbans que l'engloben. 

 

 La figura 4 mostra, a mode de mapa conceptual, el plantejament general dels 

aspectes que repercuteixen l'estat de la zona i les possibles actuacions que 

permetrien reorientar-los. Globalment el que ha d'aconseguir-se amb 

l'aplicació de les propostes és una millora en l'ús dels recursos naturals, la 

conservació i millora dels ecosistemes i, a nivell social, una estimulació a la 

participació dels usuaris de les hortes en el projecte. De manera pràctica 

aquests objectius generals es concreten en les següents propostes de gestió: 

 

- Millora de la fertilitat del sòl. 

- Potenciar la producció hortícola de qualitat. 

- Realitzar la protecció dels cultius amb pràctiques ecològiques. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4: Diagrama de possibles actuacions de curt i 
llarg plaç per la restitució de l’agroecosistema de les  
hortes de Santa Eugènia. 
 
Font: Elaboració pròpia 
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5.1 MILLORA DE LA FERTILITZACIÓ 

  

5.1.1 Justificació 

 

La fertilització que es realitza a les hortes a base d’abonat orgànic i mineral és 

excessiva en aport d’elements fertilitzants sobretot en un sòl d’aquestes 

característiques. Aquesta sobrefertilització, la textura del sòl, la baixa capacitat 

d’intercanvi catiònic i la baixa proporció de matèria orgànica condicionen que hi 

hagi una baixa retenció de nutrients en els sòl i que es  perdin per rentat. 

Donat que l’augment del tant per cent de la matèria orgànica en el sòl seria 

desitjable pels efectes positius que té sobre les propietats físiques 

(estrucurants) i biològiques del sòl, s’han plantejat alternatives que ho 

aconsegueixin. 

 

 L’aport de fems en esmenes de correcció és la pràctica habitual que s’utilitza 

per aquest fi. En aquests sòls, gairebé cada any ja s’hi fan aportacions de fems 

comparables amb la quantitat d’esmena necessaria per a la correcció, i es pot 

veure que la matèria orgànica segueix mantenint percentatges baixos. Es creu 

que la raó per la qual no es formen substàncies húmiques més estables és la 

tendència del sòl a la mineralització ràpida, causa d’una textura arenosa (degut 

a la seva geomorfologia i origen) i a la oxigenació constant pel maneig que 

se’n realitza. 

 

Aquest fet ens porta a plantejar  alternatives a la fertilització orgànica amb la 

introducció d’adobs verds en rotació agrícola i possibles conreus enriquidors en 

humus com blat de moro o cacahuet o la incorporació de palla o subproductes 

de fustería, altament lignificats, de mineralització lenta.  

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Alternatives a la fertilització actual 

 

La fertilització orgànica s’hauria de mantenir ja que ajuda de manera 

esglaonada a fer aportacions minerals directes per al conreu . Es recomanaria 

que les dosis empleades no superessin les 30 tn /ha aplicades cada dos anys 

perquè així suposant un coeficient d'humificació dels fems de 0.5, s’aportarien 

3 tn/ha d’humus (suficient per restablir les pèrdues del balanç anteriorment 

calculat). S'incrementarà també amb  l’aplicació d’adobs verds i plantes amb 

una elevada  generació de matèria seca augmentant la quantitat i la qualitat  

de l’humus en el sòl. L’aport de materies vegetals amb més proporció de 

compostos lignificats i de més lenta humificació donarà pas a matèries 

orgàniques més estables que no pas les que es deriven dels processos 

humificadors dels fems. 

 

Respecte l’ús d’adob verd, es proposa introduïr  espècies com la mostassa, les 

faves o la veça.  

 

La mostassa (crucífera) és un conreu que requereix poca preparació del llit de 

sembra, té un desenvolupament vegetal important i per tant, un elevada 

producció de biomassa que es restituïrà en el sòl. I és un conreu  amb un 

desenvolupament radicular profund  que pot absorvir nutrients de profunditats 

més elevades que altres espècies, evitant que es perdin per rentat i 

recuperant-los per posar-los a disposició del posterior  conreu. La mostassa es 

sembra a finals de març i s’aixeca durant el mes de juny així pot ser 

incorporada abans de conreus com les bledes o els espinacs que toleren l’aport 

en el camp de matèria orgànica fresca.  

 

Les faves, com tota lleguminosa, milloren l’estat de fertilització del sòl per la 

seva capacitat de fixació de nitrogen i la restitució de nutrients que deixen en 

el sòl un cop aixecat el cultiu. A més a més, la presència en els camps del 

"frare" (planta parasitaria), ens fa plantejar la plantació de faves com adob 

verd per aconseguir eliminar gran nombre de llavors provocant la seva 

 



germinació ja que nomès s’activa per estímul de la proximitat de la planta 

hoste. Les seves llavors  tenen una longevitat de fins a dotze anys. Evitar la 

seva incidència mitjançant la rotació de cultius és inviable a la pràctica donat 

que les faves i els pèsols són un dels conreus més practicats a les hortes. Una 

possible manera de reduïr el volum de llavors d'adventícies que es troba en el 

sòl seria l’adobat verd amb faves. Es provocaria la germinació de vàries llavors 

fent una sembra espessa i  escollint una varietat de faves amb sistema 

radicular extens tenint compte d'aixecar  el conreu abans de la floració del 

frare.  

 

La veça és una lleguminosa de creixement ràpid i d’elevada producció de 

biomassa que no requereix una preparació del llit de sembra acurada per tant, 

requeriria de la mateixa manera que la mostassa, la utilització de maquinària 

poc sofisticada.   

 

Les lleguminoses es poden sembrar durant els mesos d’estiu fins a finals 

d’octubre i es dallen per ser enterrades a la primavera, durant els mesos de 

març i abril. I la mostassa per ser incorporar-la abans dels cultius d’estiu, 

sembrada a finals de març i aixecada durant el mes de juny. Amb aquests 

conreus es podria arrivar a restituïr fins a 800 kg d’humus per hectàrea per 

part de les lleguminoses i 600 per part de la crucífera. Entre aquestes possibles 

aportacions i comptabilitzades amb de l’aport de les restes de conreu 

compostades (en compostadors o piles ben impermeabilitzades), es superarien 

les pèrdues de matèria orgànica per mineralització. 

 

L’adob en verd no només representa avantatges. A nivell d’explotació 

representa un temps relativament llarg, d’inmovilització productiva, una 

manera de solventar aquest problema seria fent una alternativa de conreus, o 

fer-lo per franges. Aquesta proposta s’adaptaria bé a superfícies a partir d’una 

hectàrea  i mitja aproximadament, i que fós a nivell d’explotació productiva, 

perquè sinó l’obtenció de la llavor per l’adob verd representaria un cost massa 

elevat per una superfície no productiva.  

 



Per aquestes raons, la pràctica proposada no serà  viable en aquesta zona si 

no va acompanyada de l'actuació conjunta i organitzada dels petits hortelans 

que faciliti una planificació unificada per tal de compartir la màquinària 

necessària per aquest tipus de pràctica i decidir els camps en els que 

s’emplaçarà. 

 

Per altra banda a nivell d’explotació petita o horta de lleure, seria s'haurien de 

potenciar les tècniques de conreu en bancal profund o en parades en crestall 

(una variació del prime mètode per Gaspar Caballero). Són, ambdos, mètodes 

que es basen en tècniques de cultiu ecològiques basant-se en la fertilització 

orgànica mitjançant l’ús d’un bon compost i el no trepig del sòl. Es fan unes 

parades o bancals de mida específica que permeten la manipulació dels cultius 

desde els camins que es deixen entre les parades i unes rajoles entre aquests. 

Aquest tipus de maneig és aplicable a tot tipus d’explotació, passant d’un hort 

familiar a una explotació productiva d’agricultura ecològica, amb l’obtenció 

d’elevats rendiments si es respecten les condicions dels bancals. 

 

La pràctica de la fertilització mineral s’hauria d’anar abandonant 

progressivament a mesura que es vagi regularitzant el nivell de fertilització 

orgànica i la capacitat nutritiva del sòl. Aquest pas s’ha de fer al llarg dels anys 

i ha d’anar acompanyat d’un seguiment tècnic que permeti l'orientació de les 

pràctiques més apropiades per la zona. 

 

 

5.2 FOMENT DE LA PRODUCCIÓ HORTÍCOLA DE QUALITAT 

 

5.2.1 Justificació 

 

L’actual ús del sòl per part dels petits hortelans que no conreen amb una 

finalitat productivista, no justifica de cap manera l’ús actual dels productes 

fitosanitaris. La falta de formació de la població d’usuaris sobre aquests temes 

té repercusions directes en l’ecosistema que s’haurien de resoldre. Arrel d’aixó 

 



el plantejament  de la solució que es duria a terme hauria de ser basat en el 

desenvolupament participatiu, motivar als hortelans a la participació de cursos 

pràctics on es treballés la dinàmica agrícola i se’ls expliqués quina és la funció 

del sòl, els insectes, les herbes adventícies, etc. en l’agroecosistema. Treballar 

aquests aspectes socials i formadors és tant o més important que imposar 

normatives de producció integrada o ecològica  sense proporcionar un suport, 

a més a més de logístic, moral pel canvi que això suposa.  

 

S’ha de procurar sempre el benestar dels components del projecte, on 

s’inclouen tots els integrants de les hortes, ja que són ells els que hauràn de 

realitzar l’esforç per canviar les coses. Donada la realitat social de la zona on la 

majoria de persones són d’edat avançada, una possible solució seria motivar 

desde organismes com el centre cívic de Santa Eugènia, la promoció de cursos 

de formació agrícola a nivell d’usuari, mixtes, on es motivés la participació de 

gent jove a partir d’una certa edat a aprendre coses sobre l’agricultura. Es 

podrien destinar a aquests cursos parcel.les abandonades i treballar-hi entre 

els membres del curs per veure quina és la seva evolució, si es colonitza 

ràpidament d’insectes auxiliars o si per contra no és possible el control biològic 

en tant poc temps. Aquesta també podria ser una manera de lligar-ho amb la 

investigació per part dels hortelans per poder coneixer millor la dinàmica local 

dels recursos biològics. 

 

5.2.2 Propostes de diversificació de cultius  

 

L’objectiu d’aquesta pràctica és minimitzar l’efecte de les plagues i malalties en 

els conreus, alternant cultius de característiques contraposades, de diferents 

aprofitaments, i de necessitats fertilitzants compensades, evitant d’aquesta 

manera un ràpid esgotament nutritiu del sòl, i un requeriment fertilitzant 

forçat. 

 

Es proposa la introducció dins la rotació hortícola d’adob verd, com ja s’ha 

comentat anteriorment, de plantes aromàtiques, i  blat de moro. Per altra 

 



banda es considera interessant proposar una rotació on es puguin incloure 

conreus cereals, per proposar un pas més cap a la diversificació de la 

producció agrícola. 

 

Com es pot veure en la figura 5 s’ha programat una rotació hortícola  

respectant els conreus tradicionals de les hortes. Procurant alternar les famílies 

botàniques, combinar les seves necessitats nutritives i el seu tipus 

d’aprofitament (de fulla, fruit, tubercle,etc.). S'han establert com a conreus 

principals els de més importància a les hortes, la patata, la mongeta, el 

tomaquet, les faves i els pèsols; i com a conreus secundaris, el carbassó, el 

pebrot, el brocòli i les cols, les bledes, els rabes, els espinacs, l’enciam i 

l’escarola. Com a conreus nous en la rotació, la producció de planta aromàtica, 

alfàbrega (molt usada com a repel·len de dípters i sovint associada al cultiu de 

la tomata amb finalitat d'augmentar el seu rendiment i el gust dels fruits en 

horticultura ecològica),  fonoll i blat de moro dolç o farratger que pot servir per 

alimentar aviram. La rotació programada es planteja de sis anys, per rebaixar 

la incidència de malalties i plagues i facilitar que la incorporació dels nous 

conreus no suposi un trencament molt acusat de les feines de cultius a les 

quals estan acostumats els hortelans.  

 

El seguiment d’una rotació no és senzill requereix una planificació acurada de 

les feines de conreu i les dates de sembra si es vol aconseguir un maneig 

sencill i còmode de l’explotació i donar un valor afegit a les verdures procurant 

produir una mica fora de temporada (avançant les cols per exemple o 

retardant les mogetes, etc.). Si no s’optimitzen les feines de cultiu les 

adventícies colonitzen més ràpid que el conreu el sòl i segons quin maneig en 

fem, aconseguiran retrassar el conreu. S'ha de procurar sempre tenir en 

compte la seva successió. 

 

 

 

 

 



 

 

 O N D G F M A M J J A S 

Any 1          Faves adob verd              Carbassó 

Any 2 Enciams,    escaroles         Patates  Alfàbrega 

Any 3  Bledes o espinacs           Mongeta tendra 

Any 4               Cols    Alberginia o pebrot Enciam 

Any 5              Pèsols         Tomàquet  

Any 6           Bròcoli            Blat de moro 

Figura 5. Rotació de cultius hortícoles 

Font: Elaboració própia 

 

Una segona proposta és la d’una rotació de transició que s'encamina cap a la 

definitiva diversificació de cultius, seria ideal i necessaria per encaminar 

certament la zona cap a la producció ecològica, es proposa començar amb la 

introducció d'un cereal com el blat, però seria bo plantejar la planificació global 

amb noves espècies de fruiters, farratges, instal·lar basses reguladores, zona 

de compostatge, ramaderia, etc. . Un pas que requeriria un compromís polític 

molt important però realitzable. 

 

A la figura 6 la rotació dissenyada inclou el blat com a cultiu cerealístic, ben 

adaptat a les característiques de la zona, deixant la palla per incorporar-la en 

el sòl. La remolatxa precediria al blat, com a cultiu realitzat a la zona i bon 

precedent. Posteriorment al cultiu del blat l’adob verd refaria el sòl després 

d’un conreu esquilmant com el blat i es prosseguiria amb la successió d'alls, 

brócoli o coliflor, cebes, enciam, faves o pèsols i carbassó o cogombre. 

 

 O N D G F M A M J J A S 

Any 1                 Escarola                  Remolatxa   

Any 2                         Blat         Adob verd 

Any 3                    Alls             Bròcoli o 

Any 4       Coliflors                      Cebes       Enciam 

Any 5             Faves                     Carbassó o cogmobre 

Fig. 6 Rotació de transició 

Font: Elaboració pròpia 

 



5.3 LA PROTECCIÓ DELS CONREUS 

 

Si es pretén com s’ha dit encaminar l’agricultura que es fa en aquesta zona cap 

a una agricultura sustentable és necessari proporcionar eines auxiliars a 

l’ecosistema perquè aquest assoleixi les funcions que fins ara fan els productes 

fitosanitaris. De tal manera que s’ha d’aconseguir augmentar la població 

d’organismes auxiliars en els camps perquè ajudin a realitzar el combat contra 

els individus plaga que malmeten els conreus i permeten minimitzar l’ús de 

pesticides. Per aconseguir això es fa necessari proporcionar un refugi per la 

fauna auxiliar , que alhora ajuda a assolir altres múltiples funcions.  

 

5.3.1 Justificació 

 

Al llarg de la superfície d’hortes queden zones on es conserven els arbres i 

flora silvestres menys maltractats per les activitats agrícoles com també 

representacions de les comunitats que s’han especificat a l’apartat de 

vegetació. Però es considera que aquestes estructures vegetals no són 

suficients per arrivar assolir la protecció dels cultius buscada. 

 

Les mesures de protecció profilàctica fan referència a millorar l’entorn vegetal 

de les parcel.les i augmentar la biodiversitat animal, de tal manera que siguin 

aquests els que realitzin les funcions de protecció sanitària del conreu i no els 

productes fitosanitàris. No es pot passar  del sistema de producció actual cap a 

una agricultura sustentable sense preveure reservoris de fauna i flora 

autòctona, que assegurin una dinàmica ecològica capaç de regular-se a sí 

mateixa i que requereixi la òptima intervenció humana.  

 

La finalitat de protecció que  ens proposem, no és únicament profilàctica, ja 

que donada la realitat social de la zona i la seva proximitat a la ciutat, també 

serien necessàries  mesures de protecció mecànica de les parcel.les per evitar 

l’entrada de persones forasteres i robatoris. Un fet que sembla tan insignificant  

 



com aquest està condicionant en molts casos a avançar les dates de collita per 

evitar els robatoris com en el cas dels alls que es cullen abans de Sant Joan.  

 

5.3.2 Emplaçament de marges i reservoris de fauna útil 

 

Havent estudiat l’estructura de les hortes, la xarxa de camins i recs i la 

localització d’erms i vivers s’ha procedit a fer una hipòtesi d'on seria més 

apropiat situar-hi marges vegetals, quina hauria de ser la seva estructura, 

formació i composició, per tal de quedar ben integrats en els context actual de 

les hortes.  

Per la sel.lecció de les espècies que formaran els marges, s'hauria de cumplir 

amb varis dels requeriments que s’anomen a continuació considerats com a 

aspectes prioritaris: 

-Ser una espècie autòctona o naturalitzada al clima mediterrani subhumit. 

-Estar present a les comunitats inventariades a la zona o en la vegetació       

potencial  del terreny. 

-Ser productores de fruits ( tan per consum humà, com per ocells). 

-Tenir propietats medicinals. 

-Atraure  fauna auxiliar  

 

En la taula 12 es presenten les característiques generals de l’adaptació que 

presenten les espècies en el medi concret de les hortes per tal de facilitat el 

judici per escollir posteriorment la formació de les masses vegetals que se 

situaràn com a marges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taula 12: Característiques generals de les espècies vegetals recomanades 

Nom comú Nom científic Alç 

(m) 

Floració Des. Prox

riu 

Observacions 

Vern Alnus glutinosa 18 Feb. a Abril R 1, 2 Semiombra i sol. Auxiliars: múltiples 

antacórids, mírids, sírfids i crisopes 

Avellaner Corylus avellana 2 a 4 Gen. a Març M 2, 3 Llocs abrigats i assolellats. Fruit 

comestible. Auxiliars: antocòrids, 

mírids, sírfids i crisopes 

Roldor Coriaria myrtifolia 2 a 3 Abril a Juny - 4 Fruit verinós 

Sanguinyol Cornus sanguinea 1 a 3 Maig, Juny R 3 Fruit comestible 

Arç blanc Crataegus 

monogyna 

2 a 5 Abril a Juny  3, 4 Fruit comestible 

Nesprer Eryobotrya 

japonica 

8 a 10 Des. a Feb. M - S’ingerta sobre membriller o 

Crataegus. Atractiva per la fauna útil 

(per l’època de floració) 

Evònim o 

barretets de 

capellà 

Evonymus 

europaeus 

2 a 4 Abril, Maig R 4 Caducifoli. Fruits tòxics. Tolera podes. 

Auxiliars: aspodiotifagus citrinus 

(polífag), depredadors del pogó negre 

de la fava. 

Figuera Ficus carica 3 a 4 Juny a 

Agost 

M 4 Caducifoli. Auxiliars: paràsits d’àcars i 

pogons. Associació – vinya per afecció 

de nemàtodes comuns 

Freixe de fulla 

petita 

Fraxinus 

angustifolia 

8 a 10 Abril, maig - 3, 4 Fusta apreciada per la seva elasticitat i 

lleugeresa 

Heura Hedera helix - Juliol a Nov. R 4 Trepadora, interessant per la seva 

éspoca de floració,  

Noguera Jungans regia 15 Abril , Maig R, M  Sòls poc bàsics, arenós. Ès vermífug. 

Afecció carpocapsa, no associar a 

pomera i perera 

Olivereta Ligustrum vulgare 1 a 3 Abril a Juliol - - Fruit comestible. Fusta per cistelleria. 

Aguanta podes. Fruit a l’estiu 

Menta Mentha spp. 0.2-0.8 Juny a Oct. R 4 Sòls rics en humus. PAM 

Orenga Oreganum vulgare 0.2-0.6 Juliol a Oct R 3, 4 Sòls rics. PAM 

Àlber  Populus alba 20 a 25 Març R 1, 2 Fusta tova 

Aranyoner o arç 

negre 

Prunus espinosa 2 a 3 Feb., Maig R 4 Molt espinós. Fruit comestible. Afecció 

micoplasma ECA, cuc del raïm, poll de 

st. Josep, i cochinilles. Auxiliars: 

paràsits associats. No associar a 

presseguer, vinya i albercoquer 

Alzina Quercus ilex  10 a 20 Abril,Maig L 3, 4 Terra baixa, soleis, sòl sec  

Gerdera Rubus idaeus 1 Maig a Juliol R 3, 4 Fruit comestible , comercialitzable 

 

 



Nom comú Nom científic Alç. 

(m) 

Floració Des. Prox

riu 

Observacions 

Esbarzer Rubus ulmifolius 1 a 6 Juny a 

Agost 

R 3, 4   Trepadora, espinosa. Fruit 

comestible, comercialitzable 

Galzeran Ruscus aculeatus  Feb. a Abril R 4 Baies tóxiques 

Salze Salix alba 10 a 15 Feb. a Maig R 1 a 3 Fusta molt flexible i resistent. Possible 

afecció de zeuzera, poll de St Josep i 

rovell 

Vimetera Salix fragikis 10 a 15 Feb. a Maig R 1 a 3 Fusta molt flexible i resistent 

Saüc Sambucus nigra 4 a 5 Abril a Juny M 1, 2 S’atribueixen propietats incecticides a 

les flors. Alberga pogó específic, per 

tant fauna afidófoga. 

Om Ulmus minor 4 a 20 Gen., Feb. - 2, 3 Sòls profunds i frescs. Afecció aranya 

roja. Auxiliars: depredadors d’àcars  

Alç: Alçada arbre adult; Des.: Desenvolupament. R: ràpid, M: mig, L: lent; Floració: Època de 

floració; Prox. riu: Proximitat al riu: expressa necessitat d’humitat edàfica: 1-molt elevada, 2- 

elevada, 3-mitja,   4-variable. PAM: Planta aromàtica i medicinal. 

Font: Elaboració pròpia mitjançant adaptació de Dominguez, A., Roselló, J., Aguado, J., 2002. 

Complementació Inra, 1988 citat per Dominguez, A. ,2000 ; Pascual, R.,1999; Boada, M. i 

Romanillos, T., 1999 . 

 

S’ha escollit la composició dels diferents  tipus de marges segon el lloc que 

haurien d’emplaçar: 

- Els marges que recorrin la separació entre les grans propietats, la separació 

entre la zona urbana i l'agrícola, els camins principals i la creació de marges 

circulars o zones boscoses, seràn marges de considerades dimensions (> 15 

metres). Es procurarà que la seva alçada sigui menor si la seva orientació és 

nord- sud, per tal de minimitzar l’efecte d’ombreig. Seràn marges tupids, 

composats per una línia d’arbres grans separats entre ells per 8 o 12 metres 

intercal.lant entre aquests, dos o tres arbres mitjans o petits. Si hi ha suficient 

espai serà interessant instal.lar una línia de petits arbres i arbustos al costat 

d’aquests separada per 1 metre aproximadament. Les espècies que s’han 

escollit per aquesta finalitat són: el vern, el salze, l’àlber i el saüc (composició 

1) i l’avellaner, l’om, el freixe i la vimetera (composició 2).  

Les quatre primeres espècies prefereixen la proximitat a un curs hidràulic, amb 

la qual cosa s’intentarà emplaçar aquesta composició a prop de recs i  a les 

zones més humides. El saüc fa un fruit en forma de capítols que atrau a 

 



nombrosos ocells i és un arbre interessant perquè també atrau molta fauna 

útil. La composició 2 s’ha escollit perquè són tots ells arbres alts i toleren estar 

més allunyat dels cursos hidraulics, sobretot l’om que és l’arbre de ribera que 

es pot situar més lluny del curs fluvial (requereix menor humitat al sòl i pot 

tolerar sequeres temporals). 

 

- Els marges creats per separar parcel.les més petites i camins secundaris es 

composaran per espècies com l’avellaner, l’alzina, l’aranyoner, el roldor i 

arbustos com l’evònim i el galzeran (composició 3). Els arbres s’hauran de 

distribuïr en dues líneas separades mig metre cada una i alternats, amb una 

separació entre ells de 3 a 6 metres segons el tamany de l’adult. Aquesta 

formació es composa per arbres que no necessiten estar propers al riu (tot i 

que l’avellaner agraeix l’humitat en el sòl),  ha sigut una formació escollida per 

situar-la en llocs més secs, no arraserats . 

 

- La quarta formació (composició 4) es situarà prop dels masos, cases, 

barraques, i zones no productives de les parcel.les, on hi haurà espècies 

interessant com el nesprer, que pel fet de florir durant els mesos d’hivern 

significa una important font d’aliment per als insectes. Juntament amb el 

nesprer s’hi podrien plantar figueres i o nogueres, que permeten la poda i la 

seva relativa manipulació per zones d’ombra. Plantes herbàcies com l’orenga, 

la menta, la maira lluisa i altre espècies de plantes aròmàtiques i medicinals es 

podrien associar a aquesta formació. 

 

- Per acabar, especificar les possibles tanques vegetals que s’han dissenyat per 

a protegir les parcel.les mitjanes i petites, de superfícies fins a 5000 m2  , on 

espècies punxoses com l’arç blanc i l’arç negre, acompanyades de tanques 

amb suport de fusta on s’hi entutorin gerderes i esbarzers de bardissa  

impedeixin la penetració de persones no desitjades. Una segona línia de 

plantes com l'olivereta i altres herbàcies aromàtiques poden acompanyar 

aquesta primera.  

 

 



S’ha procurat realitzar composicions senzilles dels marges perquè es confia  

que siguin col.lonitzats per la vegetació colindant i que aquesta ajudi a 

aconseguir-ne la funció. 

 

En el mapa següent (mapa 4) s’han emplaçat les formacions citades en els 

llocs recomenats. S’ha tingut en compte l’estat actual dels usos de les hortes i 

tots els coneixements de la zona adquirits durant la realització d’aquest treball, 

procurant apropar-nos a la realitat i intentant que la proposta, si existís 

voluntat de ser realitzada, hagués de patir el menor nombre de canvis 

possibles, tot i que si aixó fos així, donades les bases i recomenacions 

d’emplaçament dels marges, seria bò que la decissió fós presa entre tots els 

integrants de les hortes. 
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Llegenda 
 Composició 1: Àlber, 

vern, salze, saüc 
 Composició 2: Vern, 

om, freixe, vímet 
   Composició 3:

Avellaner, alzina, 
aranyoner, roldor, 
evònim, galzeran 

   Composició 5:
tanques vegetals 
espinoses: arç blanc, 
aranyoner,gerderes, 
esbarzers, olivereta i 
plantes aromàtiques 

 Composició 4:
Noguera, nisprer,  
figuera 

  

 
Camps abandonats 

 
Zona urbanitzable 

 Vivers      

 Mapa 4: Possible emplaçament de marges i tanques vegetals a les Hortes de Santa Eugènia. 

Font: Elaboració pròpia 

 



5.3.2.1 Recomanacions i consells tècnics 

 

Per assolir els objectius dels marges es recomanaria que hi hagués quatre 

d’aquests marges en superfícies compreses entre 0.5 i 1 hectàrea. La figura 7 

suggereix les distàncies a les que s’haurien de situar els marges de flora 

silvestre per afavorir el control biològic de les plagues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.7: Gradient d’abundància d'insectes depredadors a través d’un camp de soja adjacent a dos 

tipus diferents de vegetació silvestre a Georgia (Altieri, 1992). El nombre de depredadors es van 

reduïnt a mesura que augmenta la distància entre els marges.  

Font: Domínguez, A. et al. ,2002  

 

En superfícies superiors a 5000 m2 , sense possibilitat de situar setos de gran 

tamany propers o més quantitat de tanques vegetals, seria oportú deixar que 

la superfície mínima fos de 100 m2 situat enmig de la parcel.la.  

 

Proposar als propietaris que cedissin una petita àrea (per exemple 100 m2 

d’una hectàrea) de la parcel.la podria ser una solució viable i econòmica per a 

la realitat de les hortes. 

                   

Segons el Codi Civil Espanyol  la plantació d’espècies majors de dos metres 

d’alçada s’han de plantar com a mínim a una distància de dos metres de la 

 



propietat veina (que en cas d’existir un talús serà la part més baixa d’aquest). 

I per espècies de menys de dos metres d’alçada la separació serà de mig 

metre. 

Segons les espècies escollides el marge tindrà una estructura diferent (Fig. 8). 

Es recomana triar una composició sencilla del marge, d’una a tres espècies 

arbòries diferents, que siguin de creixement similar; si no és així procurar que 

siguin el més homogeni possible. Si és possible situar marges  paral.lelament 

procurant que la separació entre aquests sigui com a màxim de 100 metres. 

 

 

 

Primera línia 

 

Línia facultativa 

 

Primera línia 

  

Segona línia                                                                                                               0.5 m. 

                                           

                                            1m 

Fig. 8: Estructura de setos de gran i mitjà tamany 

Font: Elaboració pròpia a partir de Massanés, S., 2002 

 

Separacions entre peus de plantació (Dominguez i  al., 2002): 

- Entre arbres de gran tamany (adult> 15 m.)...................... 8 a 12 m. 

- Entre arbres de gran i mitjà i petit tamany adult <15m.)....  4 a 6 m. 

- Entre arbustos grans .....................................................  2 a 3 m. 

- Entre arbustos petits .....................................................  1 m. 

- Entre mates i herbàcies .................................................   0.5 m. 

 

La separació que ha de guardar el marge amb les plantacions, hauria de ser de 

cinc metres per fruiters i de dos metres per plantacions herbàcies.  

Els marges boscosos tenen un altre tipus de conseqüències: poden influir en 

les propietats físiques del sòl, (com a  més important l’estructura) i en 

 



l’activació de la flora microbiana i protecció del sòl. Creen un microclima, 

generalment les temperatures registrades sota els arbres són màximes menors 

i mínimes més altes que en llocs oberts. Fan baixar la temperatura amb 

l’ombreig, redueixen el moviment del vent i causen una humitat relativa major 

que en àrees obertes. En hidrologia es manifesta un millor aprofitament de 

l’aigua.  

 

Per altra banda estudis realitzats a Estats Units manifesten que en les 

proximitats dels arbres la concentració de fósfor i nitrogen és major que a més 

distància. I també s’ha demostrat en alguns estudis la influència dels marges 

en l’augment de produccions de determinades espècies (Altieri, 1987). Es 

podrien aprofitar tots aquests aspectes per fer una plantació adequada a 

aquestes característiques com per exemple: bolets, plantes aromàtiques i 

medicinals, esparraguera,... . 

 

La plantació dels marges és millor fer-la amb plantes joves d'una o dues sàvies 

ja que l’èxit en el moment del transplantament i l’adaptació i el menor cost, no 

es compensa amb el mal arrelament i la subjecció deficient d’espècies de dos o 

tres anys que han crescut en contenidors o bosses de creixement mimades en 

vivers. En aquests casos es veu  disminuïda la seva capacitat d’adaptació i 

resistència natural. 

 

Quan es realitzi la plantació fer una preparació del terreny adequada, aportar-

hi adob orgànic (fems) i realitzar recs si són necessaris. Si les condicions 

climàtiques són desfavorables pot ser convenient crear un sitema de rec que 

arribi fins al marge i regar quan sigui necessari durant els primers anys de 

plantació. 

 

 

 

 

 

 



6 PROGRAMACIÓ DE LES PROPOSTES 

 

 

Per tal d'assolir el plantejament del treball és necessari estructurar les 

actuacions desde diferents nivells i temporalitzar les propostes per poder-les 

assolir amb èxit. Es considera que el factor temps no és el més important en 

aquest plantejament doncs no es pot passar d'una fase a l'altre si els objectius 

i l'estructuració inicials no s'han assolit.  

 

Es considera que la programació de les actuacions es pot termporalitzar al llarg 

de vuit anys. Durant els quals es farà imprescindible un compromís real de 

l'Administració i el suport d'un equip de tècnics coordinats amb els implicats, 

que encaminin les propostes a la realitat diària. 

 

Com es veu en la taula 13, una primera fase d'actuacions són les que 

s'iniciarien el primer any, essencials per encaminar el projecte. Redactar un pla 

de millora de la zona amb la total col·laboració dels seus integrants és potser 

el pas més important perquè el projecte futur tingui una base sòlida i en  

garanteixi la continuitat. En aquest pla de millora seria necessari recullir-hi les 

necessitats del integrants de la zona i avaluar les alternatives que es podrien 

escollir. La redacció del pla especial de les hortes, és una eina legal necessaria  

per a regular l'espai i l'ús, que urgeix ser presentat si es vol dinamitzar la 

zona. Per altra banda la neteja i manteniment de la xarxa estructural de recs i 

camins, requereix una actuació inmediata. 

 

Una segona fase d'actuacions començaria l'any dos amb l'acondicionament 

vegetal de la zona, amb la plantació de tanques i marges vegetals que 

enriquiràn el paisatge natural i l'equilibri de l'ecosistema agrari. En aquesta 

segona etapa començaria el regulament de les pràctiques agrícoles per tal de 

minimitzar l'impacte ambiental que suposen, per arribar a assolir aquesta tasca 

es fa imprescindible comptar amb la col·laboració dels integrants de la zona, 

que previament hauran hagut de ser convocats,  entrevistats i finalment 

 



formats per encaminar l'agricultura que practiquen cap a una agricultura 

sostenible. 

 

Una tercera fase, l'any tres començaria amb iniciatives que practiquin 

l'agricultura ecològica. Enfocades a dotar d'eines formatives, pedagògiques i 

d'investigació científica a la ciutat (col·laborant amb  universitats que 

persegueixin una línea d'investigació en agricultura ecològica). De la mateixa 

manera es proposa la introducció de noves explotacions agràries ecològiques 

de nova incorporació, essencials per la real dinamització de la zona, donada la 

seva gran superfície.  

 

Taula 13: Temporalització de les propostes agroecològiques per les Hortes de Santa Eugènia  

Actuacions Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 
Redacció d'un pla de millora *         
Presentació del pla de millora          
Recerca de fons econòmics         
Redacció del pla especial          
Neteja i manteniment xarxa rec*  ....       
Aprovació del pla         
Execució de plantació de marges    .....     
Reglament de bones pràctiques 
agrícoles (lluita integrada)         

Cursos de formació i seguiment*          ?    
Execució de les propostes del pla      ....   
Formació i reglament de pràctiques 
en AE      ....   

Iniciatives cooperació joves i 
adults*         

Producció d' AE         
Iniciatives didàctiques *         
Investigació i seguiment de la 
dinàmica agroecològica*         

Inic. d'educació agraria ciutadana*          
AE: Agricultura ecològica; .... progressivament; ? Valorar-ne la necessitat després del seguiment 
 * Utilitzant eines del desenvolupament participatiu 
 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSIONS 

 

 

L’espai hortícola de les Hortes de Santa Eugènia es presenta com una zona 

altament parcel·lada. El tamany de les parcel.les es caracteritza per les seves 

mides reduïdes. 

 

Productivament el seu potencial és elevat ja que la zona no té limitacions en la 

disponibilitat d’aigua i l’estat del sòl que tot i ser millorable, és apte per al 

conreu. 

 

Per mantenir l'espai i la seva xarxa de recs i camins i infrastructures en bones 

condicions fa necessària la organització social i regularització dels usuaris de 

les hortes. 

 

La seva proximitat a la ciutat ha condicionat i condiciona l'estat de les hortes. 

Lluny de representar inconvenients, aquesta gran zona hortícola proporciona 

d'eines lucratives, educatives i productives a les ciutats veïnes. Cal  potenciar 

desde l’Administració pública la coordinació, cooperació i la participació entre 

els integrants de les hortes i les entitats cooperants (com l'Escola taller de 

Girona, el centre cívic de Santa Eugènia, etc...). 

 

La organització i cooperació que es reclama es considera com una eina 

essencial per al desenvolupament de les propostes agroecològiques, ja que es 

considera que l'estrat social repercuteix de igual manera o inclós més 

contundentment , en segons quins casos, en la dinàmica ecològica de 

l'agroecosistema. 

 

El tipus de maneig del sòl junt amb la seva estructura provoquen un procés 

d'empobriment que requereix mesures adecuades per a la seva regeneració. 

 

 



L'ús incontrolat de pesticides impedeix la proliferació de fauna auxiliar que 

ajudaria a realitzar un control biològic dels individus fitòfags. 

 

És necessari que les actuacions que es realitzin s'adaptin a les possibilitats i 

necessitats socials de la zona per assegurar-ne l'èxit i la continuïtat. 

 

Donat que la voluntat política és favorable al manteniment de l'activitat 

agrícola de la zona les propostes s'encaminen a trobar un equilibri favorable 

entre els factors, agronòmic, ecològic i social, que l'afecten. 
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