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0. Introducció 
La col brotonera o espigalls del Garraf és una varietat tradicional de col amb una gran 

tradició a la zona del Garraf i al Vallès Occidental. El seu cultiu a la zona es remunta, 

molt probablement, més enllà del s.XVI. Tot i que la superfície cultivada actualment és 

força reduïda, la col brotonera gaudeix d una imatge de marca reconeguda entre els 
consumidors de l àrea. Alhora es conserva material genètic en bancs de germoplasma, 
permetent la realització de programes de selecció i millora genètica. Cal remarcar 

també que als alentorns del Parc del Garraf hi treballen agricultors amb un fort interès 

per singularitzar les seves produccions a través del valor afegit de les varietats 

tradicionals. L objectiu d aquest projecte és crear un grup de productors que apostin per 

la recuperació d aquesta varietat i el seu cultiu dins els límits del Parc del Garraf. 
Aquesta estratègia, combinada amb l accés a varietats millorades de col brotonera, ha 
de permetre rendibilitzar l agricultura dins del parc i millorar les condicions del 

agricultors. 

El projecte s inicia l any , amb el clar objectiu de posar en valor aquesta varietat, 
per tal que sigui utilitzada en la major intensitat possible. Durant l any , es va 
determinar la zona d actuació i es va realitzar una cartografia de la situació agronòmica 
i social del moment; es van iniciar els passos per tal de constituir un associació de 

productors entorn aquesta varietat; es va realitzar la caracterització d entrades 
corresponents aquesta varietat recollides de bancs de germoplasma i d agricultors de 
la zona amb l objectiu de conèixer millor la variabilitat existent dins de la varietat i 
alhora iniciar un programa de millora per tal d obtenir un varietat homogènia i pròxima 
a l idiotip marcat pels agricultors de la zona.  

Un cop doncs coneguda la situació de la zona, haver fet els primers contactes amb els 

agricultors i haver iniciat un programa de millora pels espigalls, per l any , es va 
treballar per consolidar l associació de productors, per continuar el programa de millora 

afegint nova variabilitat detectada provinent dels nous contactes fets amb els 

agricultors i per posar a punt d un camp de cultiu a l interior del parc com a punt de 
referència per una futura agricultura ubicada a l interior de la zona protegida del Garraf. 

L any  es va continuar amb el segon any de selecció a través de la selecció 
participativa i es va estudiar quin efecte tenia aquesta selecció aplicada sobre els 

caràcters de l espigall. També es va realitzar un tast de consumidors amb el fi de 

conèixer l acceptació i les preferències d aquests envers els espigalls i donar la màxima 
visibilitat al projecte.  

En aquest darrer any de projecte, s ha continuat amb el tercer cicle de selecció 

participativa i s ha assajat la nova varietat en els camps experimentals de Can Grau i la 
sínia Sant Gervasi. A més a més, s ha fet una primera validació de la nova varietat 



2 

 

obtinguda en explotacions de diferents agricultors de l Associació Espigalls del Garraf 
per comprovar la seva resposta a les condicions normals d una explotació del Garraf.  

A continuació es detallen el seguit d activitats realitzades i objectius assolits durant 
l any , quart any de l execució del projecte. 
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1. Millora genètica destinada a l’obtenció d’una nova varietat 
Fa 3 anys que es va començar el programa de millora genètica de l espigall del Garraf 
enfocat a la seva recuperació i a l obtenció d una nova varietat  que respongués a les 

necessitats dels agricultors i que mostrés una resposta favorable en el cultiu 

experimental de dins del Parc.  

A partir del coneixement dels problemes que presentava el cultiu, a l inici del projecte 
es va plantejar el programa de millora de l espigall, que va consistir: en una avaluació de 

diferents materials d espigall seguida de diversos cicles de selecció masal amb la 

participació dels agricultors, que van aportar el seu coneixement i experiència en el 

cultiu (selecció participativa). Amb aquests tres cicles de selecció masal, en la que cada 

any es seleccionaven els millors individus de l assaig com a progenitors de la llavor per 
la plantació següent, s ha aconseguit una població d espigall de morfologia uniforme i 
que presenta els caràcters morfològics desitjats pels agricultors: planta molt ramificada 

amb les fulles verdes i fortament retallades i bollades, a més d una producció 
acceptable. No obstant això, si no es manté la selecció i l aïllament en la multiplicació, 
amb el temps, aquesta població pot tornar a encreuar-se amb altres varietats i tornar a 

perdre les característiques assolides en aquest procés de millora. 

En aquesta memòria s explica la fase final del cicle de selecció de la temporada -

 i l inici de la temporada -2017, en la que ja es disposa una població d espigall 
millorada respecte les poblacions de partida, però es manté la selecció anual de les 

millors plantes. D altra banda, aquesta temporada també es vol confirmar les bones 

aptituds de la nova varietat a les condicions normals d una explotació agrícola i a les 
condicions del Parc. I així, poder confirmar els avenços observats any rere any en els 

cultius experimentals.  

 

1.1 Cultiu experimental dins del Parc Natural (Camp 1) 
Els dos primers anys del projecte, el cultiu experimental dins la parcel·la de Can Grau es 

va plantejar com un estudi de determinació de la capacitat d adaptació de l espigall a 
les condicions edafoclimàtiques del Massís del Garraf i, sobretot, a les característiques 

de baixa disponibilitat hídrica. Passats aquests dos anys d assaig, en acabar la 

temporada 2015-2016, es va poder comprovar la bona resposta d aquest cultiu a les 

condicions ambientals i de règim hídric que ha presentar la parcel·la, en un any en el 

que el registre anual de pluges va ser normal i només es van efectuar alguns regs de 

suport en el moment de plantació i a l inici del cultiu. 

L objectiu d aquest any (temporada 2016-2017), pel que fa a l experiment de la parcel·la 
de Can Grau, ha sigut confirmar les bones aptituds -agronòmiques i de rendiment- de 

la nova varietat d espigall del Garraf a les condicions ambientals pròpies del Parc. Doncs 

s ha de tenir en compte que les successives seleccions de les plantes fundadores de la 
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nova varietat han estat fetes a la parcel·la experimental de la Sínia Sant Gervasi, fora 

dels límits del Parc, on les condicions ambientals són una mica diferents i el règim hídric 

és l estàndard d un cultiu de col. 

A més a més dels espigalls, a la parcel·la també s hi van ubicar els materials del projecte 
La millora genètica a través de la història de la col . Un conjunt de materials de 

bràssiques pertanyents a l espècie Brassica oleracea L. que permeten explicar, de forma 

pràctica, com des de la seva forma silvestre, la col ha derivat en nombroses varietats 

diferents en forma i utilització (col de cabdell, col de Brussel·les, kale, bròcoli, etc.). Tot 

això, gràcies a la selecció artificial practicada sobre el seu cultiu al llarg del temps. 

D altra banda, l assaig també incloïa alguns materials de l espècie Brassica rapa L. (col 

xinesa, nap i kai-lan) que presentaven morfologies molt similars a algunes cols, la qual 

cosa serveix per evidenciar que materials de la mateixa espècie poden ser 

morfològicament més distints que materials d espècies diferents.  

Per últim, aquest any, amb la idea de diversificar les espècies cultivades dins la parcel·la, 

es va fer una proba de comportament del cultiu de l escarola dins del Parc. Es va cultivar 

una línia de plàstic amb diferents varietats d escarola Figura 1), entre les quals es va 

incloure la varietat perruqueta, una varietat hortícola també emblemàtica de la zona 

del Garraf i que, de la mateixa manera que passava amb els espigalls abans de l inici del 
projecte, pateix el risc de deixar de cultivar-se. 

 

Figura 1. Línia de cultiu amb escaroles dins la parcel·la de Can Grau. 
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1.1.1 Experiment d’adaptació de la nova varietat a la parcel·la de Can Grau 

- Desmuntatge del camp, temporada 2015-2016 

Un cop arribat el final del cicle del cultiu es va desmuntar la instal·lació de la malla anti-

ocells i la malla per a conills, i es van retirar l encoixinat de plàstic i la instal·lació de reg. 

Uns dies més tard es va donar pas al bestiar que va desbrossar la parcel·la de les restes 

del cultiu. 

El procés de desmuntatge es va dur a terme durant la segona quinzena d abril i va ser 
realitzat per membres de l equip de la FMA amb l ajuda de l equip del Parc Natural del 

Garraf. Els materials reutilitzables (tutors de fusta, malla, vares de ferro...) es van 

transportar i emmagatzemar a Agròpolis per emprar-los en la instal·lació de la 

temporada següent. 

- Muntatge del camp, temporada 2016-2017 

El cultiu d experimentació dins del Parc Natural del Garraf es va emplaçar a la mateixa 

parcel·la que els anys anteriors. 

Durant la primera quinzena de setembre del 2016 es va dur a terme el muntatge del 

camp, que va consistir en la instal·lació de la malla anti-ocells i la malla per a conills, la 

col·locació de l encoixinat de plàstic negre, la instal·lació del reg i, per últim, la plantació 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Imatge de la parcel·la experimental de Can Grau, dins del Parc Natural del Garraf, temporada 

2016-2017.  

En primer lloc, es va instal·lar la malla anti-ocells. Seguidament, membres de l equip del 
parc, van col·locar una malla per evitar l entrada de conills al cultiu i un encoixinat de 
plàstic en tot el perímetre de la instal·lació que evités el creixement d adventícies. A 

continuació, es van col·locar 13 línies d encoixinat de plàstic negre. L encoixinat de 
plàstic evita el creixement d adventícies a la línia de plantació i, alhora, manté la 

humitat del sòl on creixen les plantes. 
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Els muntatge detallat de la malla anti-ocells es recull a l Annex II de la memòria 

d activitats de l any . No obstant, a l Annex I d aquesta memòria, es pot consultar 

un recull de fotografies de les diferents fases del muntatge de la temporada 2016-2017.  

El cultiu es va desenvolupar amb normalitat i va rebre alguns regs en el moment de la 

plantació i quan les plantes eren petites, coincidint amb els mesos més calorosos. 

- Materials cultivats  

Es van plantar 28 materials diferents de cols i altres crucíferes, a més de 5 varietats 

diferents d escarola (Chicourium endivia). Els materials van sembrar-se en tac la primera 

setmana d agost en safates de poliestirè expandit de 216 forats (Figura 3) i van plantar-

se el dia 12 de setembre.  

A l Annex II d aquesta memòria es pot consultar un recopilatori d imatges dels 
materials cultivats.  

 

Figura 3. Safates de porexpan de 216 forats sembrades amb les llavors de bràssiques de l experiment de 

Can Grau. 

Els 28 materials de cols i altres bràssiques pertanyien a les espècies Brassica oleracea L. 

i Brassica rapa L. (Taula 1). 
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Taula 1. Llista dels materials de cols i altres bràssiques cultivats a Can Grau. Hi figuren el 

nom de la varietat i el nom científic corresponent. 

Varietat Espècie 

salvatge 1 Brassica oleracea L. 

salvatge2 Brassica oleracea L. 

col geganta Brassica oleracea L. var. acephala 

asa de cántaro Brassica oleracea L. var. Costata 

berza gallega Brassica oleracea L. var. acephala 

col brotonera de fulla ampla Brassica oleracea L.  

kale Brassica oleracea L. var. acephala 

kale morada Brassica oleracea L. var. acephala 

cavolo nero di Toscana Brassica oleracea L. var. acephala 

col de Brussel·les Brassica oleracea ver. gemmifera 

col de cabdell Brassica oleracea var. capitata 

col de Milà Brassica oleracea var. sabauda 

col de paperina Brassica oleracea var. capitata 

col llombarda Brassica oleracea var. capitata f. rubra L. 

bròcoli Brassica oleracea var. italica 

bròcoli ramificant morat Brassica oleracea var. italica 

bròcoli ramificant blanc Brassica oleracea var. italica 

getti di Napoli Brassica oleracea var. italica 

bròquil pellado Brassica oleracea var. botrytis 

col-i flor Brassica oleracea var. botrytis 

bròquil verd Brassica oleracea var. botrytis 

bròquil taronja Brassica oleracea var. botrytis 

bròquil morat Brassica oleracea var. botrytis 

Romanescu B. oleracea var. botrytis x B. oleracea var. italica 

Grelos Brassica rapa var. rapa L. 

kai lan Brassica rapa var. chinensis 

col xinesa Brassica rapa var. pekinensis 

espigalls del Garraf Brassica oleracea L. 

 

Pel que fa al cultiu de les escaroles, es van plantar 5 varietats diferents obtingudes 

directament de planterista. Les varietats que es van assajar van ser les següents (Taula 

2 i Figura 4): 

Taula 2. Llista de varietats d escarola assajades a Can Grau. 

Tipus Varietat 

Escarola llisa  Més bella 

Escarola arrissada  Perruqueta 

Escarola arrissada  Perruqueta primerenca 

Escarola arrissada Cabell d'àngel 

Escarola arrissada Emily 
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Figura 4. D esquerra a dreta i de dalt a baix: varietat més bella, varietat cabell d àngel, varietat 
perruqueta primerenca, varietat perruqueta i varietat emily. 

 

1.2  Cultiu experimental a Vilanova i la Geltrú: experiment de selecció 

(Camp 2) 
Donat que el cultiu de l espigall abasta des de mitjan estiu plantació  fins a finals de la 
primavera de l any següent recol·lecta de la llavor , aquest apartat de la memòria 
exposa activitats del final del cicle de la temporada 2015-2016 i del començament del 

cicle següent, la temporada 2016-2017. 

 

1.2.2 Caracterització agromorfològica de les poblacions d’espigall, temporada 
2015-2016 

- Antecedents 

Com s explica a l apartat . .  de la memòria de l any , la temporada -2016 es 

van assajar 24 poblacions d espigall. El seguiment del cultiu i l estudi de la variabilitat 
fenotípica d aquests materials va ser elaborat per un estudiant de Treball de Final de 
Grau, amb l ajuda de membres de la FMA. El resultats d aquest estudi es presenten en 
aquesta memòria. 



1Els números que acompanyen entre parèntesi cada un dels caràcters mesurats corresponen a la 
identificació numèrica de cada descriptor usada en el llistat de descriptors per a la caracterització 
agromorfològica de l espigall Annex III). 
 

L estudi de la variabilitat fenotípica es va dur a terme mitjançant la caracterització 

sistemàtica, a partir de la llista de descriptors per la col brotonera. Aquesta llista es 

troba adjunta a aquesta memòria a l Annex III.  

- Caracterització de les poblacions d’espigall 
Després de dos cicles de selecció, les poblacions assajades aquest any 2016 presentaven 

un fenotip ajustat al desitjat pel que fa als caràcters de planta i fulla: alçada superior a 1 

metre i fulla de color verd, molt retallada i bollada. És per aquest motiu que en la 

caracterització d aquesta temporada només s han tingut en compte caràcters de brotó 
i espigall.   

Cada població es va caracteritzar a partir de 2 individus. El fenotipat es va fer sobre 

caràcters de brotó i espigall en un total de 48 plantes. Es va establir que s avaluarien 15 

brotons i 15 espigalls comercials de cada planta. Això representa la caracterització d un 
total de 60 brots per població (30 brotons (n) i 30 espigalls (n)). Malgrat tot, en alguns 

casos no va ser possible assolir aquest nombre de brots.   

Els següents paràmetres van ser avaluats al laboratori per cada brotó i espigall 

individualment1: 

o (3.2) / (4.2) Longitud (cm) 
o (3.3) / (4.3) Diàmetre gran (mm) 
o (3.4) / (4.4) Diàmetre petit (mm) 
o (3.5) / (4.5) Pes (g) 

Els aparells utilitzats per prendre les mesures van ser un regle graduat, per a la longitud; 

un peu de rei electrònic (Medid mod. Elephant), per al diàmetre i una balança de precisió 

(COBOS G 6000), per al pes.  

a. Caràcters de brot 

(3.2) Longitud, (3.3) diàmetre ample, (3.4) diàmetre estret i (3.5) pes: 

Pel que fa a la longitud del brot (3.2) observem que la longitud mitjana de les poblacions 

assajades va des de 25.9 centímetres (BRAS1568) a 34.3 centímetres (BRAS1560). Per 

aquest caràcter les poblacions presenten coeficients de variació moderats (Taula 3). 

Taula 3. Taula resum de la (3.2) longitud dels brotons de les plantes de les 24 
poblacions d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard SD , valors mínim i 
màxim, coeficient de variació CV%  i número d observacions.  

 (3.2) Longitud (cm) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 26.7 4.7 17.0 37.0 17.7 29 

BRAS1551 28.2 5.5 15.0 38.0 19.5 30 

BRAS1552 29.5 4.8 20.0 45.0 16.4 30 

BRAS1553 31.7 7.5 20.0 63.0 23.6 30 
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BRAS1554 31.0 4.3 21.0 38.0 13.8 30 

BRAS1555 28.3 5.8 13.0 36.0 20.7 20 

BRAS1556 30.2 6.8 19.0 52.0 22.6 30 

BRAS1557 27.1 5.3 16.0 38.0 19.4 30 

BRAS1558 32.6 3.5 26.0 44.0 10.7 30 

BRAS1559 29.0 4.6 19.0 37.0 15.8 30 

BRAS1560 34.3 6.8 23.0 49.0 19.9 30 

BRAS1561 30.1 4.7 20.0 41.0 15.7 30 

BRAS1562 29.2 4.2 21.0 39.0 14.2 30 

BRAS1563 32.4 6.4 23.0 45.0 19.7 24 

BRAS1564 33.5 7.4 22.0 44.0 22.2 25 

BRAS1565 33.9 6.8 23.0 50.0 20.1 30 

BRAS1566 26.8 5.7 18.0 39.0 21.5 30 

BRAS1567 31.1 5.8 22.0 42.0 18.7 30 

BRAS1568 25.9 6.0 19.0 44.5 23.1 19 

BRAS1569 29.2 3.9 24.0 38.5 13.3 20 

BRAS1570 31.1 5.4 20.5 39.5 17.4 11 

BRAS1571 29.8 4.5 21.0 39.0 15.2 30 

BRAS1572 27.6 5.8 14.0 39.5 20.9 27 

BRAS1573 28.9 5.2 20.5 39.0 17.9 17 
 
 

Quant al diàmetre ample (3.3) dels brotons, veiem que la mesura més petita és 13.04 

mil·límetres de mitjana (BRAS1562) i la més gran 19.13 mm (BRAS1559). Els valors 

varien en un rang de 6 mil·límetres. Els coeficients de variació per aquest caràcter són 

moderats, en alguns casos (BRAS1559 i BRAS1569), i moderadament elevats per la 

majoria de les poblacions, la qual cosa indica que el diàmetre ample del brotons és un 

caràcter que varia molt dins d una mateixa població Taula 4).  

 
Taula 4. Taula resum de la (3.3) diàmetre ample dels brotons de les plantes de les 24 
poblacions d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard SD , valors mínim i 
màxim, coeficient de variació CV%  i número d observacions.  

 (3.3) Ø ample (mm) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) N 

BRAS1550 15.65 3.42 9.86 24.38 21.83 29 

BRAS1551 16.96 3.65 11.38 26.57 21.53 30 

BRAS1552 17.93 3.99 8.57 24.96 22.25 30 

BRAS1553 16.71 3.40 11.22 22.76 20.33 30 

BRAS1554 17.49 3.15 10.58 24.29 18.01 30 

BRAS1555 17.22 2.88 12.03 22.45 16.72 20 

BRAS1556 14.65 3.43 8.86 25.1 23.44 30 

BRAS1557 15.84 4.21 8.2 23.33 26.56 30 

BRAS1558 17.04 3.15 11.74 25.16 18.48 30 

BRAS1559 19.13 3.02 13.11 23.66 15.80 30 

BRAS1560 15.21 2.48 10.89 22.89 16.27 30 

BRAS1561 17.56 4.55 8 28.33 25.93 30 
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BRAS1562 13.04 2.77 8.6 18.63 21.28 30 

BRAS1563 14.30 2.32 11.23 19.35 16.22 24 

BRAS1564 13.20 2.87 9.19 21.39 21.75 25 

BRAS1565 14.61 2.63 9.74 18.7 18.03 30 

BRAS1566 15.71 4.90 8.84 28.17 31.16 30 

BRAS1567 16.35 3.37 10.94 23.63 20.63 30 

BRAS1568 10.51 2.08 7.59 15.1 19.78 19 

BRAS1569 16.82 4.41 7.5 25 26.21 20 

BRAS1570 13.26 2.82 9.43 18.36 21.28 11 

BRAS1571 16.79 3.10 8.92 23.83 18.45 30 

BRAS1572 15.12 4.08 8.12 22.82 26.96 27 

BRAS1573 15.68 4.62 10.15 26.15 29.47 17 

 
El diàmetre estret (3.4) dels brotons de les poblacions assajades varia en un rang de 5 

mil·límetres, essent la població BRAS1559 la que presenta un diàmetre estret major 

(13.46 mm), igual que passava amb el diàmetre ample, i BRAS1568 la que presenta un 

diàmetre estret menor (8.45 mm) (Taula 5). Igual que passava amb els anteriors 

caràcters analitzats, el diàmetre estret del brotó és força variable dins dels brotons de 

cada població. 
 

Taula 5. Taula resum de la (3.4) diàmetre estret dels brotons de les plantes de les 24 
poblacions d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard SD , valors mínim i 
màxim, coeficient de variació CV%  i número d observacions.  

 (3.4) Ø estret (mm) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 10.56 1.96 7.59 15.24 18.60 29 

BRAS1551 12.16 3.51 7.67 23.48 28.86 30 

BRAS1552 13.13 2.82 7.32 18.55 21.51 30 

BRAS1553 12.00 2.33 8.14 17.99 19.42 30 

BRAS1554 12.46 1.93 9.19 16.48 15.48 30 

BRAS1555 12.36 2.22 9.76 18.3 17.95 20 

BRAS1556 11.05 2.02 8.2 18.47 18.32 30 

BRAS1557 11.50 2.66 7.07 16.75 23.11 30 

BRAS1558 12.71 1.76 9.65 15.86 13.83 30 

BRAS1559 13.46 2.14 7.69 17.21 15.92 30 

BRAS1560 10.85 1.67 7.56 13.53 15.36 30 

BRAS1561 12.94 2.93 7.28 19.2 22.68 30 

BRAS1562 9.30 1.69 5.6 13.02 18.19 30 

BRAS1563 10.70 1.24 7.9 12.5 11.59 24 

BRAS1564 9.72 1.46 7.1 13.26 15.05 25 

BRAS1565 9.64 2.03 6.5 17.55 21.07 30 

BRAS1566 12.11 2.90 8.32 19.85 23.96 30 

BRAS1567 11.26 1.78 8.18 15.32 15.84 30 

BRAS1568 8.45 1.27 6.67 10.93 15.06 19 

BRAS1569 10.84 2.43 6.37 15.53 22.44 20 

BRAS1570 9.80 1.32 8.25 12.06 13.48 11 
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BRAS1571 11.52 2.16 7.07 14.8 18.76 30 

BRAS1572 10.73 2.31 6.69 15.11 21.52 27 

BRAS1573 11.22 2.52 7.93 16.79 22.48 17 
 

En les poblacions estudiades, el caràcter varia de 14.05 g (BRAS1568) fins a 33.82 g 

BRAS . El pes és el caràcter que més varia entre els brotons dins d una mateixa 
població, doncs veiem coeficients de variació per sobre del 28 % i que, en alguns casos, 

gairebé arriben al 50%. La població BRAS1570 és la que presenta el pes dels espigalls 

més variable (Taula 6). 
 
Taula 6. Taula resum de la (3.3) diàmetre ample dels brotons de les plantes de les 

 poblacions d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard SD , valors mínim 
i màxim, coeficient de variació CV%  i número d observacions.  

 (3.5) Pes (g) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 20.14 6.66 10 34 33.07 29 

BRAS1551 23.07 8.11 11 49 35.16 30 

BRAS1552 26.69 10.64 8 49 39.88 30 

BRAS1553 23.60 10.60 10 61 44.92 30 

BRAS1554 26.43 7.51 13 42 28.41 30 

BRAS1555 28.65 12.22 6 52 42.66 20 

BRAS1556 21.90 7.50 11 39 34.26 30 

BRAS1557 22.17 9.76 10 60 44.03 30 

BRAS1558 28.47 9.69 17 57 34.04 30 

BRAS1559 28.17 8.56 13 45 30.39 30 

BRAS1560 23.77 10.12 9 46 42.59 30 

BRAS1561 25.77 9.45 5 52 36.67 30 

BRAS1562 18.83 6.96 8 35 36.95 30 

BRAS1563 22.88 7.67 11 39 33.55 24 

BRAS1564 22.40 7.43 8 35 33.18 25 

BRAS1565 17.30 8.29 6 48 47.93 30 

BRAS1566 24.73 11.47 11 53 46.39 30 

BRAS1567 24.23 10.35 8 49 42.72 30 

BRAS1568 14.05 6.35 8 32 45.22 19 

BRAS1569 20.95 6.91 9 34 32.98 20 

BRAS1570 33.82 16.35 12 65 48.33 11 

BRAS1571 27.47 11.38 11 56 41.42 30 

BRAS1572 22.52 9.68 6 41 43.01 27 

BRAS1573 30.82 14.66 13 64 47.57 17 
 

b. Caràcters d espigall 
Les poblacions caracteritzades presenten uns espigalls amb una longitud que varia dels 

19.6 centímetres (BRAS1551) i els 30.4 centímetres (BRAS1567) (Taula 7). En el cas dels 

espigalls de la població BRAS1573 no tenim resultats estadístics perquè només es va 

poder caracteritzar un espigall. La variació d aquest caràcter dins de cada població és 
moderada.  
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Taula 7. Taula resum de la (4.2) longitud dels espigalls de les 24 poblacions 

d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard SD , valors mínim i màxim, 
coeficient de variació CV%  i número d observacions. 

 (4.2) Longitud (cm) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 21.4 2.8 14.0 29.0 13.1 30 

BRAS1551 19.6 4.1 12.0 26.0 20.8 30 

BRAS1552 21.9 2.1 19.0 27.5 9.7 25 

BRAS1553 19.7 3.1 14.0 26.0 15.8 30 

BRAS1554 20.6 4.3 14.5 32.0 20.7 30 

BRAS1555 21.5 4.7 14.5 32.0 21.9 24 

BRAS1556 26.0 4.2 20.0 35.0 16.1 30 

BRAS1557 22.3 4.6 12.0 30.5 20.5 30 

BRAS1558 20.1 4.2 13.0 31.0 20.7 30 

BRAS1559 21.0 4.6 13.0 31.0 22.0 29 

BRAS1560 24.3 8.2 12.0 38.0 33.7 30 

BRAS1561 25.4 6.3 15.0 39.5 24.9 30 

BRAS1562 27.0 4.6 19.0 38.0 17.2 30 

BRAS1563 29.8 6.1 17.0 41.5 20.4 21 

BRAS1564 26.1 5.0 17.0 37.5 19.3 30 

BRAS1565 27.4 6.2 16.0 37.0 22.5 30 

BRAS1566 20.2 2.5 16.0 26.0 12.4 29 

BRAS1567 30.4 6.3 15.0 38.0 20.7 22 

BRAS1568 25.8 5.8 14.0 35.0 22.6 27 

BRAS1569 24.7 5.4 18.0 34.0 21.9 16 

BRAS1570 21.6 4.8 13.0 29.0 22.2 15 

BRAS1571 28.2 3.9 23.0 36.0 13.8 16 

BRAS1572 22.7 3.4 14.0 29.0 15.0 22 

BRAS1573 24.0         1 
 

Pel que fa al diàmetre ample (4.3) dels espigalls, veiem que la mesura més petita és de 

8.15 mil·límetres, corresponent a la població BRAS1570, i la més gran de 15.08, 

corresponent a la població BRAS1567. Sense tenir en compte la població BRAS1573, per 

tenir una única mesura (Taula 8). El coeficient de variació es troba entre el 17.6 % i el 

33.3 %, el que demostra una variació moderada per aquest caràcter dins de cada 

població.  

   
Taula 8. Taula resum de la (4.3) diàmetre ample dels espigalls de les 24 poblacions 

d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard SD , valors mínim i màxim, 
coeficient de variació (CV%) i número d observacions. 

 (4.3) Ø ample (mm) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 12.86 2.73 9.00 20.06 21.22 30 

BRAS1551 14.51 2.74 9.70 21.86 18.88 30 

BRAS1552 14.12 3.00 10.48 20.84 21.27 25 

BRAS1553 14.91 3.28 8.75 21.02 22.00 30 
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BRAS1554 12.54 3.22 7.44 20.19 25.71 30 

BRAS1555 13.03 3.61 7.01 21.21 27.68 24 

BRAS1556 13.19 3.19 8.66 22.05 24.18 30 

BRAS1557 13.61 3.84 7.65 21.69 28.21 30 

BRAS1558 12.34 3.02 7.92 18.96 24.51 30 

BRAS1559 14.19 3.01 8.09 21.84 21.21 29 

BRAS1560 10.94 2.44 7.19 16.58 22.31 30 

BRAS1561 14.43 2.86 8.61 19.74 19.83 30 

BRAS1562 12.27 3.10 6.83 20.83 25.23 30 

BRAS1563 13.52 3.15 8.99 21.14 23.27 21 

BRAS1564 11.62 2.55 7.88 19.52 21.98 30 

BRAS1565 12.35 3.02 7.37 20.97 24.43 30 

BRAS1566 12.95 4.31 7.12 20.52 33.27 29 

BRAS1567 15.08 2.98 8.54 19.79 19.79 22 

BRAS1568 13.04 3.58 5.26 19.38 27.48 27 

BRAS1569 12.08 2.12 8.86 16.12 17.57 16 

BRAS1570 8.15 2.18 5.20 13.79 26.73 15 

BRAS1571 13.61 4.17 9.15 22.79 30.61 16 

BRAS1572 12.23 2.59 8.44 19.74 21.19 22 

BRAS1573 20.63     1 

 

El diàmetre estret (4.4) varia entre 6.30 mil·límetres de la població BRAS1570 i 11.25 

mil·límetres de la població BRAS1561, respectivament (Taula 9). La població BRAS1570 

coincideix en presentar el valor mitjà més alt en els dos caràcters referents al diàmetre 

del l espigall.   

Taula 9. Taula resum de la (4.4) diàmetre estret dels espigalls de les 24 poblacions 

d espigalls assajades. Mitjana, desviació estàndard (SD), valors mínim i màxim, 

coeficient de variació CV%  i número d observacions. 

 (4.4) Ø estret (mm) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 9.41 1.65 7.05 14.93 17.58 30 

BRAS1551 10.03 1.52 7.01 13.49 15.20 30 

BRAS1552 10.23 1.75 7.14 15.50 17.13 25 

BRAS1553 10.25 1.52 6.95 13.76 14.87 30 

BRAS1554 10.07 2.09 6.88 15.01 20.75 30 

BRAS1555 10.13 2.34 6.52 15.42 23.04 24 

BRAS1556 9.93 1.77 7.41 15.76 17.85 30 

BRAS1557 9.69 2.09 6.23 13.98 21.53 30 

BRAS1558 9.46 2.17 6.23 14.02 22.89 30 

BRAS1559 10.33 2.03 7.15 15.18 19.65 29 

BRAS1560 8.26 1.39 6.06 11.08 16.78 30 

BRAS1561 11.25 2.13 7.91 15.39 18.95 30 

BRAS1562 10.08 2.14 6.45 15.48 21.20 30 

BRAS1563 10.66 2.28 7.51 16.79 21.39 21 
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BRAS1564 8.93 1.58 6.16 11.84 17.73 30 

BRAS1565 9.54 1.94 6.51 14.17 20.29 30 

BRAS1566 9.70 2.60 6.25 15.19 26.77 29 

BRAS1567 10.85 2.19 6.01 14.91 20.17 22 

BRAS1568 9.38 2.10 4.30 12.08 22.37 27 

BRAS1569 9.49 1.49 6.92 12.91 15.68 16 

BRAS1570 6.30 0.90 4.52 7.67 14.30 15 

BRAS1571 10.14 2.26 6.49 15.38 22.26 16 

BRAS1572 9.35 2.18 7.02 17.07 23.33 22 

BRAS1573 15.67         1 

 

El pes dels espigalls de les poblacions assajades varia entre 11.20 grams (BRAS1570) i 

29.86 grams (BRAS1563). La variació dins de cada població és moderadament alta, en 

la majoria dels casos, excepte en les poblacions BRAS1557, BRAS1558, BRAS1561, 

BRAS1562 i BRAS1566 que presenten una variabilitat alta (Taula 10).  

Taula 10. Taula resum de la .  pes dels espigalls de les  poblacions d espigalls 
assajades. Mitjana, desviació estàndard (SD), valors mínim i màxim, coeficient de 

variació CV%  i número d observacions. 

 (4.5) Pes (g) 

Població Mitjana SD Mínim Màxim CV (%) n 

BRAS1550 17.03 5.08 10.00 29.00 29.83 30 

BRAS1551 17.07 7.22 7.00 32.00 42.31 30 

BRAS1552 18.56 4.73 10.00 34.00 25.47 25 

BRAS1553 17.97 4.62 8.00 26.00 25.71 30 

BRAS1554 20.33 7.74 7.00 46.00 38.08 30 

BRAS1555 19.63 8.57 6.00 44.00 43.67 24 

BRAS1556 20.10 5.25 8.00 31.00 26.11 30 

BRAS1557 22.40 12.97 8.00 52.00 57.92 30 

BRAS1558 16.10 9.53 6.00 39.00 59.18 30 

BRAS1559 19.00 7.78 9.00 37.00 40.96 29 

BRAS1560 16.27 8.41 4.00 34.00 51.69 30 

BRAS1561 25.33 14.29 7.00 63.00 56.39 30 

BRAS1562 22.90 12.68 10.00 57.00 55.38 30 

BRAS1563 29.86 11.16 14.00 58.00 37.39 21 

BRAS1564 21.80 10.11 10.00 42.00 46.40 30 

BRAS1565 24.20 10.71 8.00 47.00 44.25 30 

BRAS1566 18.97 10.30 7.00 39.00 54.33 29 

BRAS1567 33.14 14.31 8.00 66.00 43.18 22 

BRAS1568 20.85 9.00 4.00 35.00 43.18 27 

BRAS1569 14.50 6.76 8.00 35.00 46.64 16 

BRAS1570 11.20 3.95 6.00 20.00 35.27 15 

BRAS1571 26.13 12.31 7.00 53.00 47.11 16 

BRAS1572 20.50 7.91 10.00 39.00 38.61 22 

BRAS1573 40.00         1 
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L anàlisi estadística es va fer amb el programa lliure RStudio i el paquet agricolae. Es va 

fer un anàlisi de la variància (ANOVA) segons un model lineal que contemplava el factor 

estadi de desenvolupament (brotó o espigall), seguit del test de comparació de 

mitjanes per la mínima diferència significativa (MDS).  

L ANOVA mostra que hi ha diferències significatives per a tot els caràcters mesurats, 

entre els brotons i els espigalls (Taula 11). 

Taula 11. Resultats de l ANOVA dels atributs mesurats en brotons i espigalls. Valors i 
significació de l estadístic F p≤ . . 

 Pes (g) Longitud (cm) Ø ample (mm) Ø estret (mm) 
Estadi 

desenvolupament 
1.63E-08 <2e-16 <2e-16 <2e-16 

  *** *** *** *** 

 

Els resultats de la comparació de mitjanes dels caràcters mesurats en els brotons i 

espigalls mostren que els valors mitjans dels espigalls són lleugerament més elevats 

que els dels espigalls (Taula 12). 

Taula 12. Comparació de mitjanes dels caràcters mesurats en els brotons i espigalls. 

MDS: Mínima diferència significativa p≤ . .  

 Pes (g) Longitud (cm) Ø ample (mm) Ø estret (mm) 

Brotons 23.88 29.97 15.85 11.37 

Espigalls 20.61 23.62 13.03 9.77 

MDS 1.9 1.9 1.9 1.9 

 

- Selecció masal de les millors plantes per selecció participativa, 

temporada 2015-2016  

Seguint la línia de treball del projecte, un cop més, i per assegurar que els progressos en 

la millora de la varietat de l espigall responen a les necessitats dels agricultors, la 

selecció de les plantes fundadores de la següent generació es va realitzar per selecció 

participativa. El treball de col·laboració entre els  agricultors i la FMA que es repeteix 

any rere any permet incorporar l experiència i els coneixements dels agricultors 
d espigalls en el procés d obtenció de la nova varietat.  

Així, el dia 9 de febrer del 2016 vam convocar als productors d espigalls al cultiu 

experimental de selecció per dur a terme la selecció participativa (Figura 5). Es van 

seleccionar  plantes d un total de  corresponents a les  poblacions d espigall 
assajades aquell any. Aquestes 12 plantes responien als criteris establert pels 

agricultors, a l inici del projecte, referents a morfologia i color de la fulla, productivitat i 
alçada de la planta. Aquestes plantes es van arrencar de la parcel·la de selecció i van ser 

traslladades a un camp aïllat de pol·linització. 
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Figura 5. Selecció participativa sobre les plantes del cultiu experimental de selecció situat a la Sínia 

Sant Gervasi.  

- Trasplant a un camp aïllat de pol·linització lliure 

El mateix dia que es van arrencar, les plantes seleccionades del cultiu experimental de 

la sínia Sant Gervasi es van trasplantar a un camp de pol·linització aïllat situat a 

Agròpolis - UPC (Viladecans). Allà, es van tornar a plantar i es va deixar que es 

pol·linitzessin lliurement les unes amb les altres, actuant a la vegada com a parentals 

masculins i femenins.  

En el moment del trasplantament es van eliminar totes les flors que ja estaven obertes, 

per risc de que vinguessin pol·linitzades per individus no seleccionats des del camp de 

selecció de Vilanova i la Geltrú.  

- Obtenció de la llavor de la següent generació 

Al cap de 4 mesos, quan les síliqües de les plantes ja eren madures, es va efectuar la 

recol·lecció planta a planta per obtenir la llavor de cada planta per separat. Es van 

separar manualment les llavors de les síliqües, es va fer un cribratge de la mescla de 

llavors i pellofes amb un tamís de 0.5 cm, i finalment, es van eliminar les pellofes que 

encara quedaven posant les llavors amb aigua i eliminant totes les partícules flotants. 

En acabat, es van estendre les llavors sobre un paper assecant i es van deixar assecar un 

parell de dies per després posar-les en pots de vidre, identificar-les degudament i 

emmagatzemar-les al banc de Germoplasma de la FMA (Figura 6). 
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Figura 6. A dalt a l esquerra, detall de les llavors d espigall formades però immadures. A dalt a la dreta: 
llavors d una planta assecant-se després de ser netejades. A baix: llavors de diverses plantes assecant-se 

al laboratori, després de ser netejades. 

 

1.2.3 Cultiu experimental de selecció, temporada 2016-2017 

- Material vegetal 

Durant la temporada 2016-  es van assajar  poblacions d espigall derivades de les 

plantes seleccionades per selecció participativa a la sínia Sant Gervasi, la temporada 

anterior (Taula 13 . La llavor de les plantes fundadores d aquestes  poblacions, es va 
obtenir individualment a l estiu del .    

Taula 13. Llista de poblacions assajades al camp experimental de la sínia Sant Gervasi.  

Població Origen Núm. plantes 

BRAS 0107 Camp selecció 2015-2016 (Vilanova i la Geltrú) 40 

BRAS 0108 " 40 

BRAS 0109 " 40 

BRAS 0110 " 40 

BRAS 0111 " 40 

BRAS 0112 " 40 

BRAS 0113 " 40 

BRAS 0114 " 40 

BRAS 0115 " 40 

BRAS 0116 " 40 

BRAS 0117 " 40 

BRAS 0118 " 40 
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La sembra dels materials es va fer en safates de poliestirè expandit de 216 forats la 

primera setmana d agost. El planter es va fer créixer a l hivernacle d un viver del Baix 
Llobregat durant poc menys d un mes. Els materials es van plantar el dia  d agost 

(Figura 7). 

Figura 7. A l esquerra, safata de planter d espigalls en el moment de ser plantada. A la dreta, moment de 
la plantació de l assaig de la sínia Sant Gervasi. 

- Disseny experimental 

L assaig es va realitzar en una parcel·la de la sínia Sant Gervasi, finca agrícola situada 
dins del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú (41°12'56.4"N 1°42'49.1"E). Aquest any 2016, 

a diferència dels dos darrers anys, el cultiu es va plantar fora de la instal·lació de la malla 

anti-ocells. El motiu d aquest canvi d emplaçament va ser que la instal·lació, després de 
tres anys des del seu muntatge, necessitava ser revisada o desmuntada per poder 

realitzar els treballs oportuns de la terra.  

L assaig va consistir en unes  plantes d espigall corresponents a les  poblacions 
llistades a la Taula 13. Els materials es van plantar seguint un disseny experimental de 

dos blocs a l atzar  amb 19-20 plantes per parcel·la experimental en 8 línies de cultiu. A 

més a més, es van plantar  línies de  plantes cada una on hi havia, barrejats a l atzar, 
individus representants de totes les poblacions assajades aquest any (Figura 8). 

Figura 8. Mapa de l assaig de la sínia Sant Gervasi la temporada 2016-2017.  

El control d adventícies es va fer amb la col·locació d un encoixinat de plàstic negre 
sobre la línia de cultiu i amb alguna intervenció amb motocultor, entre les línies de 

cultiu, quan va ser necessari. Quan les plantes encara eren petites, es va realitzar un 

desherbat manual del forat del plàstic on es situava cada planta (Figura 9). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 60 112 60 115 60 118 60 110 57 113 57 111 57 114 57

108 40 111 40 114 40 117 40 112 38 109 38 107 38 116 38

107 20 110 20 113 20 116 20 108 19 115 19 117 19 118 19
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Figura 9. Cultiu de l assaig de la sínia Sant Gervasi després del desherbat manual de la línia de cultiu.  

Pel que fa al control de plagues i malalties, es van fer alguns tractaments per combatre 

la papallona de la col i un tractament fungicida preventiu. 

- Seguiment del cultiu 

Cada  dies es van fer visites a la parcel·la amb l objectiu de veure l evolució del cultiu 
i fer el seguiment de les poblacions assajades. Durant aquest seguiment es realitzava el 

marcatge de plantes individuals com a candidates per fundar la següent generació de 

la varietat. La selecció final, però, es realitzarà al mes de febrer del 2017.  

 

1.3 Assaig d avaluació de la nova varietat d espigall en explotacions 
agrícoles del Garraf 

Després de tres cicles de selecció sobre les poblacions d espigall assajades al llarg del 
programa de millora, aquesta temporada 2016-2017 es va voler fer una primera 

validació de la varietat millorada en les condicions estàndard de qualsevol explotació 

agrícola de la comarca del Garraf.  

Per realitzar aquest assaig de validació es va contactar amb els agricultors de 

l Associació Espigalls del Garraf, dels quals, 5 van cedir una parcel·la de la seva finca per 

aquest propòsit. Les 5 parcel·les estaven situades a la comarca del Garraf, 2 a Cubelles 

i 3 a Vilanova i la Geltrú. 

Es va fer planter de la llavor obtinguda en l últim cicle de selecció i es va donar als 

agricultors perquè el plantessin a les seves finques. Entre totes les parcel·les es van 

plantar al voltant de 1.000 plantes.  
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La opinió dels agricultors envers el comportament de la nova varietat en condicions 

d explotació agrícola es recolliran al finalitzar el cultiu i es presentaran a la propera 

memòria. 
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2. Accions de difusió, divulgació i transferència del projecte 
En aquest any 2016 el projecte ha consolidat una estructura estable que dóna resposta 

al compromís de fer arribar a la societat i als agricultors la tasca que s està duent a terme 
i els coneixements científics que es generen. Això s ha aconseguit gràcies a la creació 
d un portal web www.espigallsdelgarraf.cat) amb finalitats informatives i divulgatives 

sobre el projecte i tot allò que succeeix entorn dels espigalls del Garraf. D altra banda, 
també s ha establert la programació d una jornada tècnica anual, adreçada als 
productors d espigall de la comarca del Garraf, amb l objectiu de divulgar els 

coneixements que es deriven del projecte. A més d altres accions encaminades al 
mateix objectiu, com per exemple, la participació en la fira Alimentària o l organització 
de jornades de portes obertes a estudiants de grau. 

 

2.1 Creació d un portal web  
Per la creació del portal web del projecte de Dinamització agrícola del Parc del Garraf: 
recuperació i millora de l espigall del Garraf  es va contactar amb l empresa Studio 
Moaré, especialitzada en el disseny i desenvolupament de webs. La FMA i Studio Moaré 

van treballar en aquest procés durant tres mesos. El lloc web porta per títol Espigalls 
del Garraf. Parcs Naturals amb Denominació d Origen Protegida .  

 

2.1.1 Objectius i requisits 

Els objectius de la creació d aquest portal web eren els següents: 
- Donar a conèixer el projecte. 

- Crear un espai d intercanvi d informació entre la part de recerca i la societat. 

- Informar i comunicar a la societat i als agricultors el coneixement generat d acord 
amb els avenços del projecte. 

- Proporcionar una base documental i material de referència sobre l estudi dels 
espigalls del Garraf. 

- Oferir un espai comú de difusió a tots els participants del projecte per continguts 

vinculats als espigalls del Garraf. 

Els requisits que es van establir abans d iniciar el procés de creació del lloc web van ser 

que: 

- Contingui informació divulgativa referent al projecte i derivada del projecte. 

- Serveixi de canal de difusió de jornades i actes relacionats amb els espigalls del 

Garraf.  

- La navegació pel lloc web sigui senzilla i intuïtiva. 

- La creació de nous continguts sigui ràpida i senzilla. 

 

http://www.espigallsdelgarraf.cat/
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2.1.2 Estructura del portal web 

El portal web www.espigallsdelgarraf.cat presenta l estructura següent Figura 10):  

 

 

Figura 10. Arquitectura del portal web www.espigallsdelgarraf.cat 

Aquesta estructura queda reflectida a la pàgina d inici del portal web, on a 
l encapçalament hi apareixen els menús principal i secundari: el primer, constituït per 

pàgines estàtiques, i el segon, constituït per categories. I a sota d aquests, un slider on 

hi surten les imatges principals de les dues darreres entrades (peces de contingut). El 

cos de la pàgina web allotja el contingut més recent en forma d entrades estructurades 
en tres apartats: PROPERA ACTIVITAT, JORNADES I PRESENTACIONS PASSADES i 

ACCIONS I RESULTATS. A la dreta del cos de la pàgina, hi ha una barra lateral amb una 

breu descripció dels espigalls, els enllaços a les xarxes socials de la FMA (facebook, 

instagram i twitter), el timeline del twitter de la FMA i els enllaços a les xarxes socials de 

la Diputació de Barcelona (Diba) (facebook, instagram i twitter). I finalment, al peu de 

pàgina, hi apareixen els logotips amb enllaços a la pàgina web de les dues entitats que 

coordinen i financen el projecte: FMA i Diputació de Barcelona, respectivament  (Figura 

11). 

Els continguts de les pàgines del menú principal són (Figura 11): 

http://www.espigallsdelgarraf.cat/
http://www.espigallsdelgarraf.cat/


22 
 

 El projecte: informació relativa al projecte on es ressalten els principals resultats 

de la primera fase d execució -2016) i on apareixeran les activitats previstes 

per la propera fase del projecte. 

 Els espigalls: informació relativa a la part aprofitable del cultiu dels espigalls: els 

brotons i els espigalls. 

 Participants: relació dels participants del projecte acompanyada d una breu 
presentació de cada un i les tasques que hi realitzen. 

 Zones d’actuació: ubicació i descripció de les zones on es desenvolupa el 

projecte i indicació de quines tasques concretes s hi duen a terme. 
 Contacte: formulari de contacte, telèfon i correu electrònic de contacte. 

El menú secundari conté les entrades organitzades en categories. Dins de cada 

categoria, les entrades s organitzen de forma cronològica. Les categories que 

confereixen el menú secundari són les següents (Figura 11): 

 Jornades i presentacions: conté les entrades que es generen per fer difusió de 

jornades i presentacions que es celebren en el marc del projecte, així com altres 

actes relacionats amb l Associació Espigalls del Garraf i els espigalls.   
 Accions i resultats: inclou les entrades referents a accions que es realitzen 

entorn del projecte i els resultats d accions concretes, com per exemple, la 
creació de l Associació Espigalls del Garraf o les presentacions de resultats de 

les jornades PATT.  

 Memòries: conté les memòries anuals d activitats del projecte en format 
digital i amb opció de descarregar-les. 

 Recull de premsa: hi figuren les aparicions del projecte als mitjans de 

comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió).  
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Figura 11. Contingut de la pàgina inicial de la pàgina web.  

Menú principal 

Menú secundari 

Slider 
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2.2 Jornada de presentació d accions i resultats del projecte 
A fi de donar a conèixer les principals accions i resultats dels tres primers anys del 

projecte, el dia 11 de febrer del 2016, va celebrar-se aquesta jornada en clau divulgativa 

a la parcel·la experimental de Can Grau (Parc Natural del Garraf). Van assistir-hi les 

institucions directament implicades i alguns mitjans de premsa.  

Més detalls de la jornada es troben a l apartat .  de la memòria de l any .  

 

2.3 Jornada de portes obertes a estudiants del Grau Interuniversitari de 

Ciències Culinàries i Universitària d Hosteleria i Turisme CETT 
Gastronòmiques de l Escola  
Durant el mes de febrer, diversos grups d alumnes del Grau Interuniversitari de Ciències 
Culinàries i Gastronòmiques van visitar el camp experimental de Can Grau. En total, una 

seixantena d alumnes de l assignatura Evolució genètica dels productes culinaris  van 
passar pel Parc del Garraf per conèixer els productes diversos esdevinguts de la col, 

gràcies a la selecció efectuada sobre la planta silvestre al llarg de la història.  

La visita també va servir per donar a conèixer els espigalls del Garraf i perquè els 

alumnes agafessin diferents productes per a la posterior elaboració d un plat. 

 

2.4 Jornada tècnica del Pla Anual de Transferència Tecnològica 
La transferència de les millores desenvolupades en el cultiu i la comunicació dels 

resultats del tercer any del projecte es va realitzar en el marc d una jornada tècnica 
inclosa al Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) sota el títol Espigall del 
Garraf: estudi de consumidors i anàlisi d’un model amb distintiu europeu d’origen i 
qualitat . La jornada es va celebrar el dia 31 de març del 2016 a la seu social de NODE 

Garraf Agència de Desenvolupament.  

Més detalls de la jornada tècnica es troben a l apartat .  de la memòria de l any .   

 

2.5 Alimentària 2016 
Alimentaria és una fira internacional d alimentació, begudes i gastronomia líder a 
Espanya i en l Arc Mediterrani que es celebra de forma biennal a Barcelona. L edició 
Alimentària 2016 va comptar, per primera vegada, amb un estand del programa Parc a 

taula de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, on productors i 

establiments que hi participen van presentar els seus productes i preparacions 

gastronòmiques. Cada un dels dies que va durar el certamen l estand del Parc a taula va 
ser l aparador dels diferents espais naturals de la xarxa. El primer dia de la fira,  d abril, 
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l estand va estar dedicat als Parcs del Garraf, d Olèrdola i del Foix, amb la presentació 
dels espigalls com a producte estrella. L estand va comptar amb la participació de 

l Associació Espigalls del Garraf, de la mà de la seva Presidenta Montse Marcé i d en Pau 
Marsé, i del Restaurant les Piques i la Fundació Miquel Agustí, com a representants dels 

espigalls del Garraf (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. A dalt a l es ue a, a tell de la fi a Ali e tà ia . A dalt a la d eta, e es de l Asso ia i  
Espigalls del Garraf i la FMA amb la presidenta de NODE Garraf a l esta d del Pa  a taula. A aix, isita 

del p eside t de la Ge e alitat a l estand.  

 

2.6 Jornada Denominació d Origen: terra i mar  
El dia 17 de novembre del 2016 la Mancomunitat Penedès Garraf va promoure la 

celebració de la reunió Denominació d origen: terra i mar . Un esdeveniment, que va 
tenir lloc al Palau Maricel de la ciutat de Sitges, amb el propòsit de crear un espai 

d intercanvi d experiències i debat al voltant dels productes i la gastronomia genuïns de 
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la demarcació enogastronòmica de l Alt Penedès i el Garraf. L acte va reunir la 
participació de cuiners, gastrònoms, productors, elaboradors i experts en turisme.  

La sessió Productors de la terra i el mar  va tractar sobre el tema de les denominacions 
d origen en els mercats de proximitat i va comptar amb la participació de representants 
de la DO Penedès, de la Confraria de Pescadors de Vilanova, de la IGP Gall del Penedès 

i de la FMA com a ambaixadora de l espigall del Garraf Figura 13). En la seva intervenció, 

la FMA va exposar el projecte de recuperació i millora de l espigall del Garraf i va fer el 
llançament de la nova web espigallsdelgarraf.cat.  

Figura 13. Taula de la sessió Productors de la terra i el mar . D esquerra a dreta: Joan Simó director 
científic de la FMA), Maria Antònia Udina (presidenta del Consell Regulador de la IGP del Gall del 

Penedès), Josep Maria Matas (periodista i presentador de la taula), Francesc Olivella (president de la DO 

Penedès) i Manel Ametllé (secretari de la Confraria de Pescadors de Vilanova). 

 

2.7 Aparició als mitjans 
El recull de premsa corresponent a l any  es pot consultar a l apartat 4.5 de la 

memòria de l any , en la que s inclou l aparició del projecte als mitjans de la primera 
part de l any . 
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Figura I.1 Preparació del camp per la instal·lació del cultiu i la malla anti-ocells. 



 

Figura I.2 Col·locació de la malla anti-ocells. 

 

Figura I.3 Col·locació de la malla anti-ocells. 



 

Figura I.4 Unió de la malla al cablejat de l’estructura. 

 

Figura I.5 Col·locació de la cinta de degoteig. 



 

Figura I.6 Col·locació de l’encoixinat de plàstic. 

 

Figura I.7 Col·locació de la instal·lació de reg. 



 

Figura I.8 Plantació dels materials a portell en les línies d’encoixinat de plàstic. 

 

Figura I.9 Safata de planter d’espigalls a punt de ser plantat. 



 

Figura I.10 Safates de planter de bràssiques i d’escaroles a punt de ser plantat. 

 

Figura I.11 Parcel·la de Can Grau un mes després de la plantació dels materials. 
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Figura II.1 Plantes de la varietat bròquil pellado. 



 

Figura II.2 Plantes de la varietat grelos. 

 

Figura II.3 Planta de de la varietat bròcoli ramificant. 



 

Figura II.4 Plantes de la varietat kale morada. 

 

 

Figura II.5 Planta de la varietat kai-lan. 



 

Figura II.6 Planta de la varietat cavolo nero di Toscana. 

 

 

Figura II.7 Línia de cultiu d’escaroles a l’inici del cultiu. 



Figura II.8 Plantes de la nova varietat d’espigalls a l’inici del cultiu. 

 

 

 
Figura II.9 Plantes de la nova varietat d’espigalls en estadi avançat. 

 



 

Figura II.10 Línia de cultiu de les escaroles amb algunes plantes tapades amb campanes de plàstic per blanquejar-

les. 

 

 



 

 

Annex III. Llista de descriptors per a la caracterització de l’espigall 
 

Descriptors de l’espigall (Brassica oleracea L.) 

1. Caràcters de planta 

1.1 Presència de Cabdell 

S’entén per cabdell la disposició de les fulles centrals de la col en una 
roseta, més aviat petita, molt densa i apinyada.  

0 Absència  

1 Presència 

 

1.2 Alçada de la planta 

Mida de la planta mesurada en centímetres (cm), des de la base fins la part 

més apical de la tija central, mesurada en el moment d’inici de la collita. 
 

2. Caràcters de fulla 

2.1 Forma de la fulla 

Fa referència al grau de divisió del folíol. S’expressa en nivells d’intensitat 
de divisió de menys a més densitat de lòbuls (Figura III.1). 

 0 Sencera  

1 Dèbil 

2 Intermedi 

3 Fort 

4 Molt fort 

5 Màxim grau de pinnatipartida 

 



 

 

     0              1          2 

   3              4            5  

 

 

2.2  Intensitat del bollat 

Fa referència a la intensitat d’arrissat/arrugat de les fulles Figura III.2).  

0 No arrissada (plana) 

1 Dèbil  

2 Intermedi 

3 Fort  

4 Màxim grau de bollat 

Figura III.1 Models per cada una dels graus de divisió de la fulla.  



 

 

 

2.3 Color de la fulla  

1 verd-groc 

2 verd 

3 verd-gris  

4 verd-blau 

 

 

3. Caràcters de brot 

La mesura d’aquest caràcter es realitza en el que anomenem brots comercials, és a  
dir aquells brots que tenen una mida suficient per ser comercialitzats. A partir de 

les mesures realitzades durant aquest estudi, s’ha determinat quin seria un brot 

comercial mitjà: tija de color verd d’aproximadament .  cm de llarg, diàmetre 
mitjà d’ .  mm a la part més estreta i .  mm a la part més ampla , amb fulles 
petites  o , d’igual morfologia que la planta  i entrenusos llargs, que surt de 

l’axil·la de les fulles de la col brotonera Figura III.3). 

 

Figura III.2 Detall del bollat d’una fulla de col.  



 

 

 

Figura III.3 Detall del punt d’inserció d’una fulla de col brotonera a la tija amb la gemma del brot en una fase 
molt primerenca esquerra . Detall de la part basal d’un brotó acabat de collir dreta .  

 

3.1 Període de latència de brots comercials 

Dies transcorreguts des de la sembra fins a la collita del primer brot 

comercial. 

 

3.2 Longitud 

Mida del brot mesurada en centímetres (cm), des de la base del brot fins 

l’extrem apical de la fulla més llarga. 
 

3.3 Diàmetre part ampla 

Diàmetre de la part més ampla del brot mesurat en mil·límetres (mm) a 

3mm de la base de la tija del brot collit. 

 

3.4 Diàmetre part estreta 

Diàmetre de la part més estreta del brot mesurat en mil·límetres (mm) a 

3mm de la base de la tija del brot collit. 

 

3.5 Pes 

Mesurat en grams (g). 

 

3.6 Número de fulles per brot 

 

 

 

 



 

 

4. Caràcters d’espigall 

La mesura d’aquest caràcter es realitza en el que anomenem espigalls, és a  dir, la 
inflorescència immadura abans de que s’obri la poncella  de la col brotonera que, 
després del fred,  esdevé a partir del brotó.  

4.1 Període de latència d’espigalls comercials 

Dies transcorreguts des de la sembra fins a la collita del primer espigall 

comercial. 

 

4.2 Longitud 

Mida de l’espigall mesurada en centímetres (cm), des de la base del brot 

fins l’extrem apical de la tija més llarga.  
 

4.3 Diàmetre part ampla 

Diàmetre de la part més ampla de l’espigall mesurat en mil·límetres mm  a 
mm de la base de la tija de l’espigall collit. 

 

4.4 Diàmetre part estreta 

Diàmetre de la part més estreta de l’espigall mesurat en mil·límetres mm  
a 3mm de la base de la tija de l’espigall collit. 
 

4.5 Pes 

Mesurat en grams (g). 

 

4.6 Presència de Fulles 

0 Absència  

1 Presència  

 

4.7 Mida de les fulles 

1 Molt petita 

2 Petita 

3 Mitjana 

4 Gran 

 

4.8 Forma de les fulles 

Fa referència a la divisió del folíol de l’espigall i s’expressa en nivells de 
divisió de menys a més densitat de lòbuls. 

0 Sencera  

1 Dèbil 

2 Intermedi 

3 Fort 



 

 

4 Molt fort 

5 Màxim grau de pinnatipartida 

 

4.9 Recobriment de la inflorescència per les fulles 

0 Sense recobriment 

1 Recobriment 

 

4.10 Color de la inflorescència 

1 verd-groc 

2 verd 

3 verd fort 

En alguns casos, la part apical de les poncelles presenta una coloració 

morada (*). 

4.11 Densitat de la inflorescència 

Fa referència al grau d’agrupament de les poncelles en la inflorescència. 
0 Baix 

1 Alt 

 

5. Caràcters de la flor 

5.1 Data d’inici de la floració 

Dies que transcorren des de la sembra fins que el % de les plantes d’un 
solc tenen el 10% de les flors. 

 

5.2 Color  

0 blanc 

1 groc 

 

6. Caràcters agronòmics 

6.1 Número total de brots  

Avaluat a partir del recompte de les cicatrius un cop finalitzat el període de 

collita de la planta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taula III.1 Proposta de llistat dels 25 descriptors de la col brotonera. 

1. Caràcters de Planta   

1.1 

 

Presència de cabdell 
 

  
Presència 1 

  
Absència 0 

 
  

 
1.2 

 
Alçada planta cm 

 
   

2. Caràcters de Fulla    

2.1 
 

Forma de la fulla 
 

  
Sencera 0 

  
Dèbil 1 

  
Intermedi 2 

  
Fort 3 

  
Molt fort 4 

  
Màxim grau de pinnatipartida 5 

    
2.2 

 
Intensitat del bollat  

 

  
No arrissada 0 

  
Dèbil 1 

  
Intermedi 2 

  
Fort 3 

  
Màxim grau de bollat 4 

    
2.3 

 
Color de la fulla  

 
  

Verd-groc 1 

  
Verd 2 

  
Verd-gris 3 

  
Verd-blau 4 

   
3. Caràcters de Brot    

3.1 
 

Període de latència de brots 

comercials 
dies 

    
3.2 

 
Longitud cm 

    
3.3 

 
Diàmetre part ampla mm 

    
3.4 

 
Diàmetre part estreta mm 

    
3.5 

 
Pes g 

    
3.6 

 
Número de fulles per brot nº 

fulles 
    
4. Caràcters d’Espigall    

4.1 
 

Període de latència d'espigalls 

comercials 
dies 

    
4.2 

 
Longitud cm 

    
4.3 

 
Diàmetre part ampla mm 

    
4.4 

 
Diàmetre part estreta mm 

    
4.5 

 
Pes g 

    
4.6 

 
Presència de fulles 

 

  
Absència 0 

  
Presència de fulles 1 

    
4.7 

 
Mida de les fulles 

 

  
Molt petita 1 

  
Petita 2 

  
Mitjana 3 

  
Gran 4 

    
4.8 

 
Forma de les fulles 

 

  
Sencera 0 

  
Dèbil 1 

  
Intermedi 2 

  
Fort 3 

  
Molt fort 4 

  
Màxim grau de pinnatipartida 5 

    
4.9 

 
Recobriment de la inflorescència per les 

fulles 
  

Sense recobriment 0 

  
Recobriment 1 

    
4.10 

 
Color de la inflorescència 

 

  
Verd-groc 1 

  
Verd 2 

  
Verd fort 3 

    
4.11 

 
Densitat de la inflorescència 

 

  
Baix 0 

  
Fort 1 

    
5. Caràcters de la flor   

5.1 
 

Data d'inici de la floració dies 

    
5.2 

 
Color 

 

  
Blanc 0 

  
Groc 1 

    
6. Caràcters agronòmics   

6.1 
 

Número total de brots  nº 

brots         
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