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El projecte 

Durant l‟any 2011 la Fundació Miquel Agustí ha treballat, en col·laboració amb la 

Fundación Biodiversidad, en el projecte Recuperació, a través de l’ús, de 

l’agrobiodiversitat als espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya. En el marc 

d‟aquest projecte hem centrat la mirada en els agricultors i els espais agraris que 

trobem dins aquests territoris, donat que l‟agricultura, que ocupa una tercera part de 

tota Catalunya i un 11% de la superfície protegida per la Xarxa Natura 2000, és 

l‟activitat econòmica que millors serveis pot oferir a les comunitats rurals, així com 

desenvolupa funcions d‟una extrema vàlua en la gestió d‟aquests ecosistemes d‟alt 

valor natural. L‟agricultura, però, està en retrocés al conjunt del territori català, i 

evidentment també dins la Xarxa Natura 2000. De fet la disminució de la superfície 

agrària és, segurament, una de les principals amenaces que afecten a aquests 

territoris.  

Quan l‟agricultura recula es perden moltes vàlues... en primer lloc l‟activitat 

econòmica agrària. També el paisatge, la producció d‟aliments i la gestió del territori... 

Es perd doncs el contingut d‟aquests espais agraris... i un dels elements que 

desapareixen són les plantes cultivades, i amb elles una diversitat agrícola que s‟ha 

anat forjant al llarg de centenars d‟anys de feina pagesa. L’agrobiodiversitat. 

En un context on s‟està recuperant l‟estima pel menjar i els productes de qualitat, 

algunes d‟aquestes varietats tradicionals poden erigir-se com a noves oportunitats per 

dinamitzar produccions agràries d‟alt valor afegit. Algunes d‟elles reuneixen unes 

característiques agronòmiques, sensorials i culinàries excepcionals. La identificació, 

caracterització, recuperació i promoció d‟aquestes varietats tradicionals és una 

estratègia que promou la Fundació Miquel Agustí, vinculant producte, activitat 

econòmica i territori en el marc d‟un desenvolupament rural sostenible. 

En aquest projecte s‟han estudiat quatre territoris inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

Territoris amb diferents estructures agràries, anant des de la Terra Alta i el Baix Ebre fins 

a les muntanyes del Berguedà. Els estudis han permès conèixer i col·lectar part de 

l‟agrobiodiversitat encara cultivada en aquests espais, protegint aquests recursos 

fitogenètics i recuperant uns coneixements tradicionals que donen contingut a la 

nostra identitat cultural. 

Els Catàlegs de varietats tradicionals que publica la Fundació Miquel Agustí recullen 

totes aquestes informacions i ensenyen les principals varietats tradicionals que encara 

es conserven en cadascun dels territoris estudiats. Els Catàlegs s‟editen en quatre 

volums, un per cadascun dels territoris que s‟han estudiat: #1 el Sistema Prelitoral 

Meridional, #2 el Riu Gaià, #3 el Sistema Prelitoral Central i #4 les Serres de Queralt i els 

Tossals-Aigua d‟Ora.  



 

 

La recuperació de varietats tradicionals com a eina de desenvolupament rural 

La problemàtica de la pèrdua de 

la diversitat genètica dels cultius 

(procés anomenat com erosió 

genètica) ha estat posada de 

manifest per nombrosos científics 

des dels inicis del segle XX (Brush, 

1999). Aquest procés està fent 

desaparèixer uns recursos que són 

cabdals per la nostra seguretat 

alimentària i que, en alguns casos, 

constitueixen un element important 

de la identitat cultural de cada 

societat. Aquesta erosió es 

produeix tant a nivell d‟espècie 

(segons Hammer et al. (2005) de les 

7000 plantes que es cultiven al 

món, 940 estarien en perill 

d‟extinció) com a nivell de varietat 

(la reducció de la variabilitat intra-

varietal és un fet descrit en la 

majoria de varietats cultivades). 

Malgrat la dificultat per quantificar 

la magnitud en què es produeix 

l‟erosió genètica, s‟han publicat 

diversos estudis on es presenten 

valors d‟entre el 15% i el 100% 

d‟erosió genètica, en funció de 

l‟espècie estudiada, l‟àrea 

geogràfica i el període de temps 

considerat (per una revisió vegeu 

l‟estudi publicat per Hammer et al. 

(2008)).  

Una de les principals forces motrius 

és la substitució de les varietats 

antigues (que presenten un cert 

grau de diversitat genètica) per les 

varietats modernes (homogènies 

genèticament), degut a que 

aquestes darreres presenten uns 

rendiments superiors. Aquest 

procés es produeix amb més 

intensitat en els països 

desenvolupats, on els agricultors 

tenen la capacitat econòmica per 

adquirir llavor de les varietats 

modernes (van de Wouw et al., 

2009).  

A Catalunya la substitució de les 

varietats antigues pels cultivars 

moderns és molt alta en el conjunt 

de cultius (horta, cereals i cultius 

arboris). No obstant es conserven 

algunes varietats antigues, que 

anomenem varietats tradicionals o 

locals pel fet que han estat 

seleccionades per les adaptacions 

als agrosistemes i gastronomies 

d‟un determinat territori. Aquestes 

varietats són conservades pels 

agricultors, els quals utilitzen 

determinats trets morfològics com 

a criteri de selecció a l‟hora de 

conservar-les (generalment la 

forma externa). Les raons per les 

quals determinades varietats 

tradicionals es conserven són 

diverses, però generalment trobem 

motius culturals i gastronòmics. 

Això es deu a que, en molts casos, 

aquestes varietats tradicionals 

presenten unes característiques 

organolèptiques superiors a les 

varietats comercials (com per 

exemple les propietats texturals i 

de gust que té la mongeta del 

Ganxet) o bé estan estretament 

vinculades a rituals gastronòmics 

locals, els quals existeixen, 

senzillament, perquè existeix la 

varietat (com és el cas del blat de 

moro d’escairar del Berguedà i 

l‟escudella que es prepara al 

Nadal). La literatura gastronòmica i 

el coneixement popular catalans 

estan plens de noms d‟aquestes 

varietats... el fesol del sastre, la col 

brotonera, l’enciam dels tres ulls, el 

tomàquet de Montserrat i el de 

Penjar, l’escarola cabell d’àngel... 

noms que ens indiquen 

l‟abundància de varietats que 

atresora l‟agricultura catalana. 

Tots aquests noms han quedat 

recollits en el mapa de les varietats 

tradicionals catalanes, editat per 

la Fundació Miquel Agustí el 

novembre del 2011 (FMA, 2011a). 

La pèrdua d‟aquest tresor genètic 

que alberguen les varietats 

tradicionals ha deixat de ser un 

assumpte únicament d‟agrònoms i 

Un dels criteris emprat 

pels agricultors per 

seleccionar les varietats 

tradicionals ha estat el 

valor sensorial. Això ha 

comportat, en alguns 

casos, la creació de 

productes amb unes 

qualitats excepcionals 



 

 

treballen al territori (en primer lloc 

els agricultors, però també els 

restauradors i altres agents del 

sector serveis); i, paral·lelament, 

treballar per a la conservació de la 

biodiversitat... cultivada. 

 

són autèntiques joies, i com a tals 

poden actuar com a eixos de 

desenvolupament agrari i rural. 

La Fundació Miquel Agustí, entitat 

sense ànim de lucre, ha estat 

creada amb aquest fi. Identificar, 

conservar, recuperar i promoure 

varietats tradicionals que puguin 

atreure la mirada d‟uns 

consumidors que, cada cop més, 

reclamen productes locals i de 

qualitat. Amb aquests elements 

s‟espera construir estratègies de 

desenvolupament rural que 

reforcin els agents econòmics que 

milloradors genètics, i en els darrers 

anys ha esdevingut un repte pel 

conjunt de la societat, 

creixentment sensibilitzada per la 

conservació de la biodiversitat. 

Alhora és, especialment, un 

desafiament pels territoris i pels 

seus agricultors. Un desafiament, ja 

que algunes d‟aquestes varietats 

tradicionals poden guardar alguna 

clau que ajudi a definir estratègies 

per revitalitzar determinades 

produccions agràries basades en 

la qualitat (especialment referent 

al gust, l‟aroma, la textura...); i és 

que algunes varietats tradicionals 

Figura 1. El tomàquet de Penjar, la col brotonera, el pèsol negre, el blat de moro d’escairar o la mongeta del Ganxet són 

algunes varietats tradicionals que gaudeixen de prestigi a la cultura gastronòmica catalana 



 

 

Objectius 
La Fundació Miquel Agustí treballa per 

crear les eines que permetin 

desenvolupar una estratègia sinèrgica de 

revaloració de l‟agrobiodiversitat i de 

desenvolupament rural. I les eines de 

base són el coneixement agrícola i les 

llavors de les varietats tradicionals. És a 

dir, d‟una banda recollir i generar el 

coneixement que permeti identificar les 

varietats tradicionals amb major 

potencial, i d‟una altra banda col·lectar i 

conservar el material vegetal d‟aquestes 

varietats tradicionals que es troben en 

perill de desaparició. 

En aquest context la Fundació Miquel 

Agustí, amb la col·laboració de la 

Fundación Biodiversidad, ha realitzat 

durant l‟any 2011 el projecte 

Recuperació, a través de l’ús, de 

l’agrobiodiversitat als espais de la Xarxa 

Natura 2000 de Catalunya. Un projecte 

on s‟han estudiat quatre territoris protegits 

per la Xarxa Natura 2000: el Sistema 

Prelitoral Central, el Riu Gaià, el Sistema 

Prelitoral Meridional i les Serres de Queralt 

i Els Tossals-Aigua d‟Ora. En cadascun 

dels territoris, mitjançant entrevistes als 

agricultors, s‟han identificat i col·lectat les 

varietats tradicionals que encara es 

cultiven. Paral·lelament s‟ha recollit 

aquella informació agrícola i 

gastronòmica que ens serveix per 

descriure les característiques d‟aquests 

materials. Amb els Catàlegs de varietats 

tradicionals pretenem resumir tota 

aquesta informació i posar-la a l‟abast de 

tothom.  
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Figura 1. (a d’alt a la dreta) Mapa de 

localització del Sistema Prelitoral 

Meridional 

 

El territori: Sistema Prelitoral Central 

Comarques del Berguedà i Solsonès 

 El Sistema Prelitoral Central es 

troba ubicat a la part oriental de la 

depressió central, en una àrea de 

transició amb els relleus del sistema 

prelitoral (Figura 2). Comprèn una 

superfície de 19.648 ha, repartida 

entre la província de Tarragona 

(69%) i la de Barcelona (31%). En 

total 17 municipis tenen una part 

dels seu terme municipal protegit 

per aquest espai de la Xarxa 

Natura 2000. 

Inicialment aquest espai es va 

anomenar Serra de Miralles-

Queralt, i comprenia una zona de 

2.889,7 ha protegida pel Pla 

d‟Espais d‟Interès Natural 

(Generalitat de Catalunya, 2000). 

Amb la designació d‟aquest espai 

com a Zona d‟Especial 

Conservació (ZEC) dins la Xarxa 

Natura 2000, es va ampliar la 

superfície protegida fins a les 

19.648 ha actuals. L‟any 2005, 

degut a la presència d‟aus 

designades d‟especial protecció 

(especialment Bubo bubo, 

Caprimulgus europaeus i Lullula 

arborea), l‟espai va ser declarat 

també com a Zona d‟Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA) 

(Generalitat de Catalunya, 2005). 

El mateix any, i amb l‟aprovació 

de la proposta catalana d‟espais 

per la Xarxa Natura 2000, es va 

canviar el nom de Serra de 

Miralles-Queralt pel de Sistema 

Prelitoral Central (Generalitat de 

Catalunya, 2006). 

El paisatge del Sistema Prelitoral 

Central es caracteritza pel 

predomini de formacions de 

matolls i de pi blanc, amb 

importants penetracions de 

vegetació submediterrània 

(rouredes de Quercus faginea) i 

mediterrània marítima (alzinars 

litorals) (MARM, 2011). Aquestes 

àrees naturals estan 

acompanyades per una important 

presència de camps agrícoles, 

pricnipalment a les fondalades de 

les valls. Els cultius principals són els 

extensius de secà (blat, ordi i 

colza). En total el sòl destinat a 

usos agraris representa el 10% de 

l‟espai protegit (1.661 ha 

d‟herbacis de secà; 185 ha de 

fruiters de secà; 160 ha de vinya; 3 

ha d‟herbacis de regadiu) (dades 

referents a l‟any 2002) (DMAiH, 

2004). Segons les dades de la 

Classificació del usos del sòl del 

Departament de Medi Ambient i 

Habitatge corresponents a la sèrie 

temporal 1992-2002 (DMAiH, 2004), 

la superfície agrària dins el Sistema 

Prelitoral Central hauria reculat 

d‟un 21% al llarg d‟aquests 10 anys. 

Valors molt elevats si tenim en 

compte que el promig per tota 

Catalunya i per tota la Xarxa 

Natura 2000, en el mateix període, 

és del -5,6% i -6,3% respectivament 

(DMAiH, 2009; FMA, 2011b). 

Aquestes dades posen de relleu la 

necessitat d‟establir estratègies 

que permetin la conservació 

d‟aquest territori agrari, procurant 

promoure una activitat agrària 

rendible i amb futur. 

 

 

SISTEMA PRELITORAL CENTRAL 

Superfície: 19.648 ha 

Comarques: Anoia, Conca de Barberà, Alt Penedès, Alt Camp 

Municipis: Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Orpí, Santa Maria de Miralles, Bellprat, Carme, Mediona, la Llacuna, Sarral, 

Pontils, Querol, el Pont d‟Armentera, Cabra del Camp, Barberà de la Conca, Montblanc, Pontons, Aiguamúrcia, Torrelles del Foix, el Pla 

de Santa Maria, Figuerola del Camp, Valls 

Varietats tradicionals (segons revisió bibliogràfica): tomàquet de l’albercoc, calçot de Valls, tomàquet del Benac, col brotonera, 

escarola del xató, escarola cabell d’àngel, ceba de Ciutadilla, cigronet 

Figura 2. Mapa de localització del 

Sistema Prelitoral Central 



Figura 3. (a dalt) En color verd, superfície agrària dins l‟espai 

protegit del Sistema Prelitoral Central(Font: Classificació dels 

usos del sòl, any 2002 (DMAiH, 2004)) 

Figura 4. (a baix) Col brotonera cultivada al municipi de la 

Llacuna 

 

 

 



 

Figura 5. Cigronet de l’Alta Anoia 



 

Figura 6. Distribució, per 

espècies, de les 

entrades col·lectades 

La col·lecta de varietats tradicionals al Sistema Prelitoral Central 

Març-Abril del 2011 

 

El Sistema Prelitoral Central va ser 

el primer territori que es va 

prospectar en el marc del projecte 

Recuperació, a través de l’ús, de 

l’agrobiodiversitat a la Xarxa 

Natura 2000 de Catalunya. Les 

entrevistes als agricultors 

d‟aquesta àrea van començar a 

principis de març i es van estendre 

fins mitjan abril del 2011. En el 

transcurs d‟aquest mes i mig es van 

entrevistar aproximadament 75 

agricultors, dels quals 23 

conservaven llavor de varietats 

tradicionals. Prop de la meitat dels 

agricultors entrevistats estaven en 

actiu, valor elevat si tenim present 

que, per norma general, les 

varietats tradicionals són 

conservades per agricultors d‟edat 

avançada. 

Segons la informació recollida en 

documents històrics sobre 

agricultura i gastronomia catalana 

(resumits en el Mapa de les 

varietats tradicionals catalanes 

editat per la Fundació Miquel 

Agustí (FMA, 2011a)), el Sistema 

Prelitoral Central era, antigament, 

un territori fèrtil pel que fa a la 

presència de varietats tradicionals. 

A la bibliografia apareixen citades 

varietats com les del tomàquet de 

l’albercoc, el calçot de Valls, el 

tomàquet del Benac, la col 

brotonera, l‟escarola del xató i del 

cabell d’àngel, la ceba de 

Ciutadilla o el cigronet de l’Anoia. 

D‟aquest llistat la Fundació Miquel 

Agustí ha estat capaç de recollir 

llavor de 4 varietats: 4 entrades del 

cigronet de l’Anoia, 3 entrades de 

col brotonera, 2 entrades 

d‟escarola cabell d’àngel i 1 de 

ceba blanca, varietat 

suposadament emprada per 

produir calçots. De les varietats 

tomàquet de l’albercoc i del 

Benac no se n‟han trobat mostres. 

No obstant és possible que es tracti 



 

Figura 7. 

Entrades de 

Phasoleus 

vulgaris 

col·lectades 

al Sistema 

Prelitoral 

Central 

Fesol del Pinet 

FMA/XN/2011/63 

Mongeta del Pinet 

FMA/XN/2011/33 

Mongeta Joana 

FMA/XN/2011/15 

Mongeta del Ganxet 

FMA/XN/2011/14 

Fesol de Santa Pau 

FMA/XN/2011/73 

Fesol de Santa Pau 

FMA/XN/2011/60 

Fesol de Castellfollit del Boix 

FMA/XN/2011/59 

Mongeta del Ganxet 

FMA/XN/2011/53 

d‟una qüestió de nomenclatura, ja 

que, per exemple, s‟han col·lectat 

dos mostres d‟una varietat 

denominada poma que alguns 

pagesos han suggerit que és la 

mateixa que la de l‟albercoc.  

Un dels grans protagonistes de les 

col·lectes ha estat el tomàquet, 

espècie de la qual s‟han recollit 21 

entrades (Figura 6). La major part 

dels agricultors entrevistats 

conserven les seves pròpies 

varietats, i justifiquen la 

conservació en el fet que 

presenten unes característiques 

organolèptiques superiors a les 

varietats modernes. Considerant la 

diversitat de noms que tenen les 

entrades recollides (cor de bou, de 

la pera, de la creu, de penjar, del 

pebrot, grossa, de Sant Joan, 

Montserrat, muchamiel i poma) 

podem suposar que encara es 

conserva una part important de la 

molt bona per ser massa pelluda”). 

Això ha provocat que s‟hagi tendit 

a substituir-la per d‟altres varietats 

més apreciades i també cultivades 

en aquest territori (mongeta del 

Ganxet i mongeta del Carai), o per 

varietats provinents d‟altres 

territoris (fesols de Santa Pau, fesol 

de Castellfollit del Boi) o, inclús, per 

materials comercials del tipus 

Barco de Ávila (donada la 

semblança de les llavors).  

Finalment, pel número d‟entrades 

recollides (12), també destaca la 

col·lecció de carbasses que s‟ha 

recollit al Sistema Prelitoral Central. 

La carbassa és un producte que té 

poc valor econòmic i que és poc 

exigent pel que fa al maneig del 

cultiu. Segurament aquests factors 

motiven la conservació de les 

varietats antigues. La carbassa del 

cabell d’àngel i la carbassa per 

farinetes (emprada per preparar 

diversitat de les varietats 

tradicionals antigament cultivades 

en aquest territori.  

Una altra espècie cultivada de la 

qual els agricultors tendeixen a 

conservar varietats tradicionals és 

la mongeta per gra sec, de la qual 

se n‟han recollit 12 entrades 

(Figura 7). Segons els agricultors 

més vells que s‟han entrevistat, la 

varietat històrica de la zona és la 

mongeta del Pinet (3 entrades 

recollides), de la qual antigament 

se‟n cultivaven superfícies 

importants. Aquesta varietat, de 

creixement determinat,  

antigament era cultivada en 

terrenys de secà i participava en 

rotacions amb l‟ordi. Es tracta, 

però, d‟una varietat reconeguda 

com a “pelluda” pels propis 

agricultors que la conserven (algun 

agricultor l‟anomenava 

“afartapobres” pel fet que “no era 



cremes [crema de carbassa]) són 

les varietats més conegudes en 

aquest territori.  

De tots els materials recollits, els 

que destaquen més són la col 

brotonera, el cigronet de l’Anoia i 

l‟escarola cabell d’àngel. Es tracta 

de les varietats que tenen més 

renom en aquest territori, 

segurament degut a la seva 

singularitat (col brotonera) o perfil 

sensorial especial (escarola cabell 

d’àngel i cigronet de l’Anoia). 

El producte més cridaner és la col 

brotonera, de la qual són molt 

apreciades les inflorescències 

immadures (Figura 8). Segons les 

dos grups (Brassica oleracea var. 

capitata i Brassica oleracea var. 

acephala). 

El cigronet de l’Anoia (sinonímies 

populars: cigró menut, els nassos, 

cigronet del país) és una varietat 

tradicional que també es conserva 

al Sistema Prelitoral Central, 

especialment a la zona nord 

(comarca de l‟Anoia). Antigament 

era un cultiu important en aquest 

territori, on alguns agricultors 

recorden superfícies sembrades de 

més de 30 ha (el cigronet menut 

participava en les rotacions amb el 

cereal). La varietat s‟ha conservat 

per diferents raons: en primer lloc 

informacions recollides es tracta 

d‟una varietat de col del grup 

acephala, a la qual se li talla l‟ull al 

final del cultiu per promoure que 

es desenvolupin les inflorescències 

a partir dels rebrots (brotó significa 

rebrot de col verda). Les 

inflorescències són collides abans 

de l‟obertura de les flors i són 

menjades bullides. No obstant, no 

podem descartar que dins la 

varietat tradicional també trobem 

cols del grup capitata, donat que 

algun agricultor ha esmentat que 

els brotons “surten de la col de 

cabdell”. És possible, doncs, que 

l‟anomenada col brotonera sigui 

una varietat formada per cols dels 

Figura 8. Col brotonera cultivada a la zona del Sistema Prelitoral Central 



 

la qualitat organolèptica. El 

cigronet presenta una menor 

percepció de la pell i més 

intensitat de gust que les varietats 

comercials. Un segon factor que 

ha facilitat la conservació 

d‟aquesta varietat és una millor 

adaptació als factors abiòtics de 

la zona. El cigronet, segons els 

agricultors, és menys sensible a 

determinats patògens que afecten 

al cultiu, especialment al moment 

de la collita. Així ho expressa un 

dels agricultors entrevistats: “el 

cigronet es llampa menys després 

de la pluja que no pas aquestes 

varietats modernes”. En el transcurs 

de la campanya de recollida de 

germoplasma la Fundació Miquel 

Agustí ha recollit 4 entrades 

d‟aquesta varietat al Sistema 

Prelitoral Central i 2 més a les Serres 

de Queralt i Els Tossals-Aigua d‟Ora 

(Berguedà)(Figura 9). 

L‟escarola cabell d’àngel és una 

altra varietat amb molt renom en 

aquest territori (Figura 10). Aquesta 

varietat es caracteritza per la 

forma de les fulles, estretes i molt 

dentades. És apreciada 

principalment per la seva textura. 

L‟elevada sensibilitat a l‟espigat fa 

que només es cultivi durant els 

mesos de fred. Es tracta d‟una 

varietat tradicional cultivada en 

d‟altres regions de Catalunya i de 

la qual algunes cases comercials 

comercialitzen les seves pròpies 

línies (p.e. Batlle, Jardiver).  

Finalment cal destacar algunes 

varietats que formen part de la 

història agrícola d‟aquest territori 

però que semblen desaparegudes 

(no s‟ha trobat llavor en el 

transcurs de les prospeccions). 

Segurament la més interessant és 

l’enciam dels tres ulls, reconegut 

pels 3 cabdells que feia cada 

planta. Es va deixar de cultivar per 

l‟elevada sensibilitat a les 

podridures en èpoques d‟elevada 

humitat, així com per la seva 

tendència a l‟espigat. Tampoc 

s‟ha trobat llavor de la pastanaga 

blanca, cultiu important 

antigament a la zona del Pla de 

Santa Maria (no es pot descartar 

que sigui una varietat de nap 

(Brassica rapa)), ni de l‟enciam de 

Sant Magí (el qual, segons alguns 

agricultors, era una xicoira 

(Cichorium intybus)). Respecte als 

cultius extensius, no s‟ha trobat 

llavor de cap varietat antiga de 

blat ni d‟ordi, els cultius més 

importants antigament a la zona. 

Les més anomenades pels 

agricultors han estat l‟ordi tramesó 

de 6 carreres, el blat motxo, l‟ordi 

de la Torre i el blat de moro 

mallorquí (de gra blanc). 

 

Cigronet menut 

FMA/XN/2011/58 

Cigronet del país 

FMA/XN/2011/67 

Cigronet 

FMA/XN/2011/71 

Cigronet menut 

FMA/XN/2011/195 

Figura 9. Materials col·lectats de la varietat 

cigronet  



 

Figura 10. L‟escarola cabell d’àngel és molt apreciada per la seva textura i el seu gust (lleugerament dolç) 



 

La pràctica totalitat de les varietats 

col·lectades per la Fundació 

Miquel Agustí a la zona del Sistema 

Prelitoral Central són cultivades en 

petites hortes destinades al 

consum familiar (a excepció 

d‟algunes iniciatives a la zona de 

Santa Coloma de Queralt-Les 

Piles). En aquest context és 

previsible que aquestes varietats 

tradicionals acabin desapareixent, 

en paral·lel a l‟abandonament de 

les hortes.  

No obstant, algunes varietats 

tradicionals d‟aquest territori 

reuneixen, a priori, característiques 

interessants per ser recuperades i 

tornar a ser introduïdes al sistema 

productiu. Per tal de dur a terme 

aquest procés de recuperació 

(selecció i promoció d‟aquelles 

varietats que, per les seves 

característiques intrínseques, tenen 

una qualitat superior als materials 

comercials) és essencial tenir 

accés a un cert grau de variabilitat 

genètica intra-varietal (entrades 

diferents de la mateixa varietat). 

Per aquest motiu són importants les 

campanyes de recollida de 

germoplasma que realitza 

periòdicament la Fundació Miquel 

Agustí arreu del territori català.  

Actualment, donat el número 

reduït d‟agricultors que conserven 

les seves pròpies varietats 

tradicionals, és difícil col·lectar 

moltes entrades de la mateixa 

varietat. Per exemple, en el 

transcurs de les col·lectes només 

s‟han recollit 2 entrades d‟escarola 

cabell d’àngel o 3 de col 

brotonera, varietats amb molt 

renom a la zona. En aquesta 

situació podem recórrer a les 

entrades conservades en d‟altres 

Bancs de Germoplasma, com per 

exemple el Centro de Recursos 

Fitogenéticos (CRF).  

Partint de les informacions 

recollides en el transcurs de les 

col·lectes, es presenten a 

continuació diferents propostes de 

treball per revalorar 

l‟agrobiodiversitat al Sistema 

Prelitoral Central. 

(1) El cigronet de l’Alta Anoia 

El cigronet és una de les varietats 

tradicionals més destacables 

d‟aquest territori. La rellevància 

que tenia aquesta varietat en el 

passat i el renom que encara 

manté a la zona són indicatius de 

que es tracta d‟un producte 

especial.  

A partir de les mostres recollides en 

aquest projecte, el panel de tast 

de la Fundació Miquel Agustí va 

realitzar una primera valoració del 

perfil sensorial d‟aquesta varietat. 

En el tast es van comparar dues 

entrades de cigronet amb 

materials comercials. El tast va 

servir per descriure el cigronet com 

una varietat amb poca percepció 

de la pell, baixa farinositat i un 

major gust que els materials 

comercials. Aquests resultats 

s‟ajusten a les apreciacions dels 

agricultors que han informat sobre 

la varietat, la majoria dels quals 

justifiquen que conserven la 

varietat perquè té un perfil 

sensorial molt diferent de les 

varietats comercials. 

La singularitat d‟aquesta varietat 

ha cridat l‟atenció de diferents 

agricultors de la zona, els quals 

Estratègies de recuperació de l’agrobiodiversitat al Sistema Prelitoral Central 

Proposta de línies d’actuació 

 



 

 

Banc de 

Germoplasma Varietat Origen 

NC042940 Col brotonera desconegut 

NC043033 Col de fadrí; espigall desconegut 

NC042984 Col de rebrots desconegut 

NC043836 Escarola cabell d‟àngel Arenys de Munt 

NC043838 Escarola cabell d‟àngel Argentona 

NC043841 Escarola cabell d‟àngel Creixell 

NC039405 Escarola cabell d‟àngel Vilabertran 

 

Taula 1. Materials existents al Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) de les varietats 

tradicionals escarola cabell d’àngel, col brotonera i enciam dels 3 ulls. A la taula de l‟esquerra, materials que la Fundació  

Miquel Agustí està multiplicant actualment. 

Banc de 

Germoplasma Varietat Origen 

NC051680 Tres ulls Creixell 

NC042349 Enciam tres ulls El Mosalt, Cal 

Roig 

NC043823 Enciam dels tres 

ulls 

Pla del 

Penedès, el 

NC043824 Enciam dels tres 

ulls negre 

Pla del 

Penedès, el 

NC036719 Lechuga tres 

ojos 

Miravet 

NC037026 Lechuga tres 

ojos 

Miravet 

NC051680 Tres ulls Creixell 

 

han iniciat un projecte de 

recuperació i promoció d‟aquest 

producte. A través de l’Associació 

de Productors i Elaboradors del 

Cigronet de l’Alta Anoia, i amb la 

col·laboració del Consorci per la 

Promoció Turística de l’Alta Anoia, 

s‟ha realitzat un projecte de 

selecció dins el tipus varietal, 

obtenint una varietat que aglutina 

les millors característiques del tipus 

varietal. Actualment s‟estan 

iniciant les produccions 

comercials.  

En aquest context fóra important 

donar suport a aquest projecte 

que ja ha donat els primers senyals 

d‟èxit. Accions com promoure una 

marca de qualitat (DOP, IGP o 

ETG) o estudis per tal de vincular el 

cultiu del cigronet amb la 

preservació dels espais de la Xarxa 

Natura 2000 poden ajudar a 

impulsar aquesta iniciativa. 

(2) La col brotonera 

Els brotons són un producte que 

sembla no tenir parangó en el 

conjunt de productes 

agroalimentaris catalans. Es tracta 

d‟un aliment excepcional, tant per 

la seva presentació (la part 

comestible són les inflorescències) 

com pel seu sabor i textura. El 

problema és que el rendiment del 

cultiu és molt baix, ja que cada 

planta fa un número determinat 

d‟inflorescències que alhora pesen 

molt poc. No obstant, el creixent 

mercat de flors comestibles pot 

ajudar a donar sortida a aquesta 

varietat tradicional.  

En el transcurs de la recollida de 

germoplasma s‟han col·lectat 

només 3 entrades d‟aquesta 

varietat (FMA/XN/2011/9; FMA/XN/2011/11; 

FMA/XN/2011/86). Al tractar-se, però, 

d‟una espècie al·lògama, s‟espera 

que cada entrada tingui un cert 

grau de variabilitat genètica, 

permetent la realització de 

processos de selecció. Aquesta 

col·lecció d‟entrades de col 

brotonera pot ser complementada 

amb 3 entades conservades al 

Banc de Germoplasma del CRF 

(Taula 1). Aquests materials ja han 

estat cedits pel CRF a la Fundació 

Miquel Agustí i són conservats 

conjuntament amb la resta 

d‟entrades col·lectades. 

Es desconeix, però, les 

característiques d‟aquesta 

varietat. És plausible que dins la 

varietat col brotonera existeixin 

materials de diferents tipus 

(Brassica oleracea var. capitata i 

var. acephala). Per aquest motiu, i 

donada la singularitat d‟aquest 

producte, es proposa la realització 

d‟un projecte per tal de 

caracteritzar els materials 

col·lectats i estudiar el seu 

potencial agronòmic i 

gastronòmic. A priori s‟entreveu 



 

 

que pot ser un producte amb un 

gran potencial per actuar com a 

símbol de les produccions locals. 

(3) Escarola cabell d’àngel 

L‟escarola cabell d’àngel és la 

tercera varietat remarcable 

d‟aquest territori. Té un caràcter 

menys local, doncs és cultivada en 

d‟altres àrees de Catalunya, com 

el Maresme, el Gironès o l‟horta de 

Lleida.  

En aquest projecte s‟han col·lectat 

2 entrades d‟aquesta varietat 

(FMA/XN/2011/35 i FMA/XN/2011/42). Es 

coneix, però, que en d‟altres 

bancs de llavors de Catalunya 

existeixen materials d‟aquesta 

varietat. Per exemple, al Banc de 

Germoplasma del CRF hi trobem 4 

entrades (Taula 1), les quals han 

estat recuperades per la Fundació 

Miquel Agustí (actualment s‟està 

multiplicant cada entrada per 

disposar de més llavor). Alhora 

algunes cases de llavors 

comercialitzen materials d‟aquesta 

varietat (com per exemple Batlle o 

Jardiver). 

Així doncs, malgrat només s‟han 

recollit dues entrades d‟aquesta 

varietat, es té accés a suficient 

variabilitat per realitzar un projecte 

de caracterització d‟aquest tipus 

varietal. Aquesta és una proposta 

de treball que tindria un caràcter 

menys local i que podria donar 

servei a agricultors de diferents 

àrees geogràfiques de Catalunya. 

Per la qual cosa es proposa 

vincular diferents territoris 

interessats en promoure la 

recuperació d‟aquesta varietat. 

(4) Altres cultius 

L‟enciam dels 3 ulls, varietat que es 

dóna per extingida en aquesta 

àrea, és una altra varietat amb 

potencial. L‟existència d‟entrades 

d‟aquesta varietat en d‟altres 

bancs de llavors (Taula 1) obre la 

porta a realitzar treballs per 

recuperar el seu cultiu. 

Finalment, i donat que es tracta 

d‟un territori amb una important 

presència de cultius extensius, la 

recuperació de varietats 

tradicionals de blat o altres cereals 

pot ser una oportunitat per algunes 

explotacions agràries. Alguns 

agricultors de la zona de Santa 

Coloma de Queralt-Les Piles estan 

treballant en aquesta direcció.  

 

 

Conclusions 

Tres varietats recollides al Sistema Prelitoral Central  (col brotonera, cigronet de l’Anoia i escarola 

cabell d’àngel) presenten unes característiques varietals singulars, per la qual cosa són candidates 

a participar en processos de recuperació. El cultiu d‟una d‟elles (cigronet de l’Anoia) ja està sent 

promogut pels agricultors de la zona de l‟Alta Anoia. Fóra interessant descriure les singularitats del 

binomi varietat/territori per tal d‟impulsar una marca de qualitat per aquest producte (DOP, IGP). 

Per les altres dues varietats la Fundació Miquel Agustí proposa realitzar processos de selecció 

participativa per tal d‟identificar línies candidates a ser cultivades en aquest territori. Aquesta 

estratègia s‟ha de complementar amb accions de promoció, fomentant la participació de les 

administracions locals i els restauradors d‟aquesta àrea. 

 

 



   
Llistat de col·lectes 

F u n d a c i ó  M i q u e l  A g u s t í ,  d e s e m b r e  d e l  2 0 1 1  



Llistat de Col·lectes/1 

Codi de l’entrada Nom de la varietat Espècie Localitat 

FMA/XN/2011/9 Col brotonera Brassica oleracea Llacuna, La 

FMA/XN/2011/10 Tomàquet Cor de Bou Solanum lycopersicum Llacuna, La 

FMA/XN/2011/11 Col brotonera Brassica oleracea Llacuna, La 

FMA/XN/2011/12 Tomàquet de Sant Joan Solanum lycopersicum Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/13 Tomàquet de la Creu Solanum lycopersicum Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/14 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/15 Mongeta Joana Phasoleus vulgaris Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/16 Tomàquet Pare Benet Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/17 Tomàquet Montserrat Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/18 Tomàquet de la Pera Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/19 Tomàquet Grossa Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/20 Carbassa de farina Cucurbita sp. Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/21 Carbassó Cucurbita pepo Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/22 Enciam fulla de roure Lactuca sativa Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/23 Carbassa cabell d'àngel Cucurbita sp. San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/24 Carbassa de farinetes Cucurbita sp. San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/25 Pèsol Pisum sativum San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/26 Pèsol per flor Pisum sativum San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/27 Ceba blanca Allium cepa San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/28 Carbassa de decoració Cucurbita sp. San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/29 Espelta1 
Triticum aestivum subsp. 

espelta 
Piles, Les 

FMA/XN/2011/30 Escanda1 Triticum dicoccum Piles, Les 

FMA/XN/2011/31 Tomàquet de Penjar Solanum lycopersicum Piles, Les 

FMA/XN/2011/32 Tomàquet de la Creu Solanum lycopersicum Piles, Les 

FMA/XN/2011/33 Mongeta del Pinet Phasoleus vulgaris Piles, Les 

FMA/XN/2011/34 Guixes Lathyrus sativus Piles, Les 

FMA/XN/2011/35 Escarola cabell d'àngel Cichorium endivia Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/36 Tomàquet Poma Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

 
1 Materials al·lòctons (Astúries) 

Figura 11. Inflorescència d‟una col brotonera 

(Brassica oleracea) 



Codi de l’entrada Nom de la varietat Espècie Localitat 

FMA/XN/2011/37 Enciam blanc Lactuca sativa Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/38 Enciam 'inverna' Lactuca sativa Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/39 Carbassó de flor Cucurbita pepo Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/40 Cigró del país Cicer arietinum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/41 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/42 Escarola cabell d'àngel Cichorium endivia Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/43 Carbassa s/n Cucurbita sp. Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/44 Tomàquet Muchamiel Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/45 Tomàquet grossa Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/46 Tomàquet de la Pera Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/47 Pebrot Jaume de Molí Capsicum annuum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/48 Pebrot del bitxo Capsicum annuum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/49 Pebrot groc Capsicum annuum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/50 Julivert fulla curta Petroselinum crispum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/51 Moresc de sang Zea mays Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/52 Col s/n Brassica oleracea Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/53 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Carme 

FMA/XN/2011/54 Tomàquet de Penjar Solanum lycopersicum Carme 

FMA/XN/2011/55 Tomàquet Pare Benet Solanum lycopersicum Carme 

FMA/XN/2011/56 Carbassa gegant Cucurbita sp. Carme 

FMA/XN/2011/57 
Tomàquet de Penjar 

francès 
Solanum lycopersicum Carme 

FMA/XN/2011/58 Cigronet menut Cicer arietinum Carme 

FMA/XN/2011/59 
Mongeta Castellfollit del 

Boix 
Phasoleus vulgaris Carme 

FMA/XN/2011/60 Mongeta de Santa Pau Phasoleus vulgaris Carme 

 

Llistat de Col·lectes/2 

Figura 12. Fulles de la planta del cigronet de 

l’Anoia (Cicer arietinum) 



Codi de l’entrada Nom de la varietat Espècie Localitat 

FMA/XN/2011/61 Carbassa groga rodona Cucurbita sp. Orpí 

FMA/XN/2011/62 Carbassa Cucurbita sp. Orpí 

FMA/XN/2011/63 Mongeta del Pinet Phasoleus vulgaris Pontils 

FMA/XN/2011/65 Fenoll Anethum graveolens Pontils 

FMA/XN/2011/66 Fenoll Anethum graveolens Pontils 

FMA/XN/2011/67 Cigronet del país Cicer arietinum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/68 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/69 Carbassa cabell d'àngel Cucurbita sp. Vallespinosa 

FMA/XN/2011/70 Carbassa per escudella Cucurbita sp. Vallespinosa 

FMA/XN/2011/71 Cigronet Cicer arietinum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/72 Fesol del pinet Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/73 Fesol de Santa Pau Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/74 Tomàquet del Pebrot Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/75 Tomàquet Pometa Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/76 Tomàquet de Penjar Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/77 Tomàquet Montserrat Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/78 Tomàquet Montserrat Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/79 Faves de tija curta Vicia faba Vallespinosa 

FMA/XN/2011/80 Enciam s/n Lactuca sativa Vallespinosa 

FMA/XN/2011/81 Enciam s/n Lactuca sativa Vallespinosa 

FMA/XN/2011/82 Enciam s/n Lactuca sativa Vallespinosa 

FMA/XN/2011/83 Mongeta tendra Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/84 Bleda blanca Beta vulgaris Estaràs 

FMA/XN/2011/85 Guixes Lathyrus sativus Estaràs 

FMA/XN/2011/86 Col brotonera Brassica oleracea Estaràs 

FMA/XN/2011/87 Enciam de primavera Lactuca sativa Estaràs 

FMA/XN/2011/88 Carbassa de flor Cucurbita sp. Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/89 Carbassa cabell d'àngel Cucurbita sp. Pont d'Armentera, El 

 

Llistat de Col·lectes/3 

Figura 13. Cigronet del país (FMA/XN/2011/67) 
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