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LA FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ

QUÈ SOM

La Fundació Miquel Agustí per a la conservació, millora i promoció de varietats agrícoles
tradicionals és una entitat sense ànim de lucre creada per la Universitat Politècnica de
Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell, amb la finalitat d’utilitzar el potencial gastronòmic i
nutricional de varietats tradicionals com a font de valor afegit que dinamitzi les explotacions
agrícoles, especialment en els espais periurbans.

La recuperació de varietats tradicionals i el foment d’un nou model d’explotacions agràries basat en la producció
primària, la transformació i la distribució del producte final a la mateixa empresa són els principals
instruments que la Fundació vol utilitzar per consolidar l’activitat agrària i contribuir a la preservació del territori.
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QUI SOM

Equip d’investigació
Millora genètica vegetal

Dr. Francesc Casañas Artigas

Anàlisi química

Anàlisi sensorial

Dr. Josep Sabaté Reboll

Dra. Roser Romero del Castillo

Director científic i resp. àrea millora genètica

Especialista en anàlisi química d’aliments

Dr. Antoni Almirall Alivern

Sr. Marçal Plans Pujolràs

Àrea de millora genètica de Phaseolus vulgaris

Especialista en quimiometria

Responsable panel de tast FMA

Sra. Aurora Rull Ferrer

Especialista en anàlisi sensorial

Dr. Joan Casals Missio

Àrea de millora genètica de Solanum lycopersicum

Sr. Joan Simó Cruanyes

Area de millora genètica d’Allium cepa

Sra. Ana Rivera Pinzano

Responsable del banc de germoplasma de la FMA

Servei de suport a la recerca
Direcció general

Serveis administratius

Sr. Fernando García

Sra. Carme Formigó Roig

Assessor en la gestió de projectes

Administració

Tècnic de camp

Sr. Daniel Fenero Artaso

Coordinador dels camps experimentals
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ON SOM

Edifici ESAB

Agropolis

Parc Agrari de Sabadell

Campus del Baix Llobregat (Castelldefels)

Parc Agrari del Baix Llobregat, Viladecans

Sabadell

Seu principal de la Funació Miquel Agustí

9,5 ha de camps exeperimentals, hivernacles i
magatzems.

3 ha de camps experimentals

Equipaments:
Despatxos dels investigadors
Laboratoris equipats d’anàlisi química
Laboratori normalitzat d’anàlisi sensorial
Hivernacle calefactat
Banc de Germoplasma

Equipaments:
Despatxos dels investigadors
Hivernacles calefactats
Maquinària agrícola
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Impuls de marques de qualitat
de productes catalans (DOP, IGP)

Obtenció de noves varietats
millorades per comportament
agronòmic i valor sensorial

QUÈ FEM

Participació en projectes de recerca de recursos
fitogenètics espanyols: tomàquet, ceba, mongeta.

Desenvolupament d’eines de millora
per valor sensorial
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QUÈ FEM

Obtencions Vegetals

Montcau

Mongeta del Ganxet
HortScience, 1998, vol. 33

Croscat
Fesol Tavella Brisa
HortScience (2010) 45:432-433

Roquerola i Montferri
Ceba per calçot
HortScience (2012) 47:801-802

Montgrí
Tomàquet Pera de Girona
HortScience (2012) 45:1885–1886

Punxa
Tomàquet de Penjar

Sant Jeroni
Tomàquet de Montserrat
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Matadepera

Castellar

Terrassa

Sabadell

Sant
Quirze
Rubí

Barberà

Cerdanyola

Sant Cugat

L’ESPAI PERIURBÀ DE TERRASSA
hab. (2012) Sup. (2012) Sup. Agr. Num. Expl

ALGUNES DADES

% Agri.

Secà

Regadiu Dens.

(hab/km2)

Dens. Agr
(hab/ha)

ha Agric. perd. % sup. Agric
30 anys
perd. 30 anys

Terrassa

215678

7020

444

22

6.32

411

33

3072.3

485.8

911.0

67.2

Sabadell

207938

3780

659

31

17.43

549

110

5501.0

315.5

755.0

53.4

Sant Cugat

84946

4820

49

6

1.02

48

0

1762.4

1733.6

782.0

94.1

Rubí

74484

3230

616

17

19.07

607

9

2306.0

120.9

126.0

17.0

Cerdanyola

57892

3060

242

14

7.91

186

56

1891.9

239.2

307.0

55.9

Barberà

32436

830

193

6

23.25

187

6

3908.0

168.1

-139.0

-257.4

Castellar

23363

4490

241

17

5.37

233

7

520.3

96.9

169.0

41.2

Sant Quirze

18944

1410

182

5

12.91

182

0

1343.5

104.1

88.0

32.6

Matadepera

8669

2540

9

0

0.35

9

0

341.3

963.2

70.0

88.6

9 municipis

724350

31180

2635

118

8.45

2412

221

2323.1

274.9

3069.0

53.8

Vallès Occ.

898173

58310

6094

316

10.45

5648

445

1540.3

147.4

4122.0

40.3

Catalunya

7486934

3210800

1147532

58847

35.74

910644

236889

233.2

6.5

-58009.0

-5.3
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L’ESPAI PERIURBÀ DE TERRASSA

L’ESPAI PERIURBÀ

Principals desavantatges de l’agricultura periurbana
Expectatives de benefici en la venda del sòl → Incertesa sobre el futur que frena les inversions dels
particulars en l’ús agrícola
Fragmentació de l’espai → Explotacions sovint petites de mecanització difícil
Elevada freqüentació → Degradació (abocadors incontrolats), perill de robatori i vandalisme
Instal·lacions de lleure a cavall entre ciutat i camp (pistes per ciclisme, hípiques, camps de golf, etc)
Proximitat de treball alternatiu que atrau els pagesos i els convida a deixar les seves explotacions
Complicacions legals derivades de la indefinició urbanística de molts d’aquest espais

L’agricultura periurbana ha de competir amb aquests condicionants als
que s’hi sumen els generals de la agricultura catalana, com per exemple
l’envelliment de la població del camp.

L’ESPAI PERIURBÀ DE TERRASSA

Conseqüències als desavantatges
Disminució de les pràctiques agrícoles
Degradació dels espais periurbans.
Descontent de la ciutadania i exigència de paisatge endreçat
per part dels ciutadans.
Necessitat de inversió pública per intentar posar ordre en el
caos. Les administracions tenen un problema!

Una possible solució

Recuperar l’activitat agrícola,
aconseguint bones rendes pels
agricultors.
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L’ESPAI PERIURBÀ

Principals avantatges de l’agricultura periurbana
El valor paisatgístic per a un gran nombre de gent i les instal·lacions de lleure. Això porta clients
potencials a les proximitats del lloc de producció i se’n poden fer còmplices.
La proximitat a un nombre molt elevat de consumidors potencials.
La proximitat a segments de consumidors amb nivell cultural elevat i amb elevat poder adquisitiu
La proximitat a gran quantitat d’indústria del sector agroalimentari
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L’ANELLA VERDA DE TERRASSA
Declaració per la qualitat del paisatge i dels espais naturals i agraris

Aturar i revertir els processos de degradació i
abandonament dels espais naturals i agraris de
l’entorn urbà i l’externalització d’activitats pròpies
dels espais urbans cap als no urbanitzables.

Recuperar les funcionalitats agrícoles de l’entorn,
promovent també el desenvolupament de xarxes de
producció i consum responsable de productes de
proximitat i de productes ecològics.

CEL· LES D’EMPRENEDORIA AGRÀRIA

MARC DE TREBALL

És un projecte dissenyat per dur-se a terme al municipi de Terrassa i es vol
constituir com a models per altres espais periurbans.
Tenint en compte els condicionants anteriorment esmentats es pretenen
abordar tots els aspectes que intervenen en la gestió de l’espai periurbà a través
de la incorporació de nous emprenedors i la consolidació dels actuals.
El territori (s’identificaran les empreses agràries que potencialment tenen cabuda a l’espai
periurbà de Terrassa i se’n farà difusió a la població local)
La propietat de la terra (suport als propietaris per fomentar la realització de convenis de
col·laboració amb els nous emprenedors)
La formació als nous emprenedors en temes relacionats amb la producció, transformació i
comercialització agroalimentària
La sensibilització dels ciutadans, amb l’objectiu que coneguin les vàlues dels productes
produïts a l’escala local

CEL· LES D’EMPRENEDORIA AGRÀRIA

1

ACTUACIONS

Estudi de la matriu territorial: identificació de cèl·lules operatives

Anàlisi cartogràfica de la matriu territorial: identificació de les parcel·les agrícoles
Disseny de les cèl·lules operatives (unitats productives agràries)
Identificació de la titularitat del sòl: borsa de propietaris
Plans de gestió de cada cèl·lula operativa, que inclou la gestió agrícola, les necessitats
d’infraestructura i estratègia d’accés a la terra

2

Difusió de les cèl·lules operatives per promoure l’accés a nous agricultors

Seminari de presentació de resultats de la diagnosi
Assistència tècnica: assessorament personalitzat a nous emprenedors (detecció de necessitats
de formació)
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3

ACTUACIONS

Foment del nou jaciment d’ocupació: assistència als propietaris

Foment de la participació dels propietaris de les terres: jornada de formació
Foment de la participació dels propietaris de les terres: assistència tècnica (estudi de casos concrets)
Foment de la participació dels propietaris de les terres: elaboració d’una guia divulgativa

4

Foment del nou jaciment d’ocupació: formació per nous agricultors

Curs d’agricultura de regadiu i secà
Curs de transformació agroalimentària
Curs de comercialització de productes agroalimentaris
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5

Xarxa Agroalimentària de proximitat

3 sessions de networking (productors, transformadors, comercialitzadors)
Creació d’una marca
Formació ciutadana: publicitat i difusió

6

Eines per a la repercussió social del projecte

4 seminaris de transferència del model d’actuació en 4 llocs diferents de Catalunya
(Berguedà, Tarragona, Sabadell, Garrotxa)
Creació d’una pàgina web per a la difusió dels resultats del projecte

ACTUACIONS
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ACTUACIONS
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Moltes gràcies per la vostra atenció
www.fundaciomiquelagusti.cat
@FMAoficial
joan.simo@upc.edu

