
      

4a JORNADA DE PAISATGE CONTEMPORANI AL BAIX LLOBREGAT 

      Les agricultures del Baix Llobregat 

El Baix Llobregat té una agricultura rica i diversa quant a ubicació i a 
producció. El Parc Agrari és potser l’espai agrícola més emblemàtic, 
però no l’únic.: en espais de secà s’hi produeix la meitat de les 
cireres de tot Catalunya; set municipis baixllobregatins estan 
inclosos en la D.O. Penedès; la producció d’oli del nord està prenent 
una forta embranzida; i el Parc Rural del Montserrat és un projecte 
viu que està a les agendes socials i polítiques.  

La 4a Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat vol posar 
en valor totes aquestes agricultures, mostrant la gran qualitat i 
diversitat de  productes que s’hi conreen.  

Aquesta Jornada, vol  alhora plantejar qüestions de fons: calen 
polítiques comunes? Quines estratègies s’han de seguir? Com es 
poden optimitzar els recursos? Quines perspectives es plantegen?...  

 

 

 
 

DIA I HORA: Dissabte 16 de setembre de 2017 de 10 a 14,30 h 

LLOC: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (C/ 
Estelí, 10 de Sant Feliu de Llobregat). Mapa 

Principals mitjans per arribar-hi:  

RENFE: línia R4 estació de Sant Feliu de Llobregat + bus 
urbà (SF1) o a peu (10 minuts). 

Trambaix, línia T3, parada Consell Comarcal + bus urbà 
(SF1) o a peu (12 minuts) 

Us agrairem inscripció prèvia a cecbll@llobregat.info  
o al telèfon 936663527  

PROGRAMA 

 
10,00 h   Recepció dels i de les participants 
 
10,15 h   Obertura de la 4a Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat 
 
10,30 h   Taula rodona Les agricultures del Baix Llobregat, amb les intervencions de: 

 Miquel Picart, productor d’oli d’Olesa i president de la  Fundació Agrícola Olesana  

 Josep Estradé,  regidor d’Acció Territorial i Mobilitat de Collbató, Parc Rural del Montserrat  

 Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 Josep Pascual, productor de cireres de Santa Coloma 

 Josep Valls, director i enòleg de les caves Roger Goulart (D.O. Penedès) 

 Gemma Tribó, membre del CECBLL i moderadora de la taula rodona 

11,30 h   Torn obert de paraules 

12,00 h   Pausa-cafè  
 
12,30 h   Taula rodona El futur de les agricultures del Baix Llobregat, amb les intervencions de: 

 Lluís Maldonado, professor d’Agricultura de la UPC 

 Oriol Estela, director general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona –PEMB– i 

membre de l’equip impulsor de la Carta del Sistema Alimentari Metropolità 

 Hortensia Grau, diputada al Parlament de Catalunya, ponent de la Llei d’Agricultura 

 Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de 

Catalunya 

 Veva Català, membre del CECBLL i moderadora de la taula rodona 

13,30 h   Torn obert de paraules 

14,00 h   Conclusions a càrrec de Rafael Bellido, membre de la Junta del CECBLL 

 
14,20 h   Cloenda 

 
 

  

Amb el suport de:   

https://www.google.es/maps/place/Centre+d'Estudis+Comarcals+del+Baix+Llobregat/@41.3857169,2.0516504,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49a33a92f926f:0x66c788ec856a3e02!8m2!3d41.3857129!4d2.0538391
mailto:cecbll@llobregat.info

