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Resum

Durant les últimes dècades, el paper dels horts familiars en la conservació de la

agrobiodiversitat ha adquirit cada vegada més importància a nivell mundial. Les varietats locals que

es cultiven en aquests horts tenen propietats intrínseques que les fan superiors a les comercials en

molts aspectes, com han demostrat alguns dels estudis sobre aquests agroecosistemes duts a

terme als Tròpics, i que posen en evidència l'actual sistema agrícola, alhora que representen una

oportunitat per al desenvolupament sostenible de l´agricultura. En aquest treball d'investigació, dut

a terme a la VallFosca (Pirineus Català d'Espanya) s'ha estudiat el paper les varietats locals dels

horts familiars com a mecanisme de millora i manteniment d'aquests agroecosistemes, analitzant

quins són els possibles factors sociodemogràfics i ecològics que condicionen el desenvolupament

d'aquestes varietats als horts familiars.

Abstract

During recent decades, the role of home gardens in the conservation of agrobiodiversity

has been becoming increasingly important globally. The local varieties that are grown in these

gardens have intrinsic properties that make them superior to commercial in many respects, like

show some researches in the Tropics, further contributing to the development of sustainable

farming systems.

In this research work carried out in the VallFosca (Catalan Pyrenees of Spain) it has studied the

role of the local varieties int the home gardens as improvement and maintenance of these

argoecosystems, and the ecological and socio-demographic factors that influence the Development

of these varieties in home gardens

Resumen

Durante las últimas décadas, el papel de los huertos familiares en la conservación de la

agrobiodiversidad ha ido cobrando cada vez mayor importancia a nivel mundial. Las variedades

locales que se cultivan en estos huertos tienen propiedades intrínsecas que las hacen superiores a

las comerciales en muchos aspectos, como se ha demostrado en algunos de los trabajos de

investigación llevados a cabo en los Trópicos, poniendo en evidencia el actual sistema agrícola y

contribuyendo por otra parte, al desarrollo sostenible de los sistemas agrícolas.



En este trabajo de investigación llevado a cabo en la VallFosca (Pirineo Catalán de España) se ha

estudiado el papel de las variedades locales de los huertos familiares como mejora y

mantenimiento de estos agroecosistemas, analizando cuales son los posibles factores

sociodemográficos y ecológicos que condicionan el desarrollo de estas variedades en los huertos

familiares.

Introducció

El manteniment de la biodiversitat ha emergit com un dels objectius estratègics per al futur

del planeta. Fins fa no molt, aquest interès s'orientava gairebé exclusivament a la protecció de les

espècies animals i vegetals silvestres, però dia a dia es va obrint pas la preocupació per les

varietats conreades. En aquest sentit, les cultures camperoles tradicionals ens han ensenyat força

sobre la creació, manteniment i manejament de la diversitat agrícola, reduïda dràsticament com a

conseqüència de la implantació de l'agricultura industrialitzada amb l'anomenada Revolució Verda.

Les societats camperoles històricament van desenvolupar sistemes de maneig dels

recursos dels quals la diversitat era a la vegada condició i resultat. D'una banda, s’havia de recòrrer

a la diversificació de produccions per garantir un subministrament continu d'energia i materials en

un context en que la conservació i el transport dels productes exigia l'adequació al ritme del temps i

les estacions i en el que l'autoabastiment tenia una importància fonamental. D'altra banda, adaptar-

se a les condicions precises de cada lloc i cada moment requeria també d'una diversitat d'usos

productius, espècies i varietats. El resultat de tot plegat era la creació d'agroecosistemes

complexos sobre una varietat de paisatges, geofàcies, usos del territori i espècies (Acosta, e.p.- B

citat per R.A.Naranjo).

El pas de l’agricultura tradicional a la moderna, va forçar un greu trencament de les

societats rurals. La pèrdua de diversitat en plantes cultivades a escala mundial és molt important.

El resultat és una menor diversitat i una major dependència dels agricultors respecte de les

empreses productores, que amb els híbrids, i ara amb les llavors manipulades genèticament, han

aconseguit que els agricultors no guardin les seves llavors i tots els anys han d'anar a comprar-los

(Escobar i Espinosa, 2002)

En els darrers anys s’ha volgut posar remei a aquesta situació intentant recuperar la

biodiversitat agrària, les varietats locals, com un dels mecanismes per restaurar parcialment la

diversitat perduda. El reconeixement públic que és va donar a aquesta pèrdua va promoure els

primers esforços de recol·lecció de llavors, conservació i utilització en programes de millora

(conservació ex–situ). El gran inconvenient que presenta aquest tipus de conservació és que amb

el el germoplasma es congela també l’evolució, detenint els processos de selecció i adaptació



permanent al seu hàbitat. D’altres inconvenients són la deriva genètica, que és deguda al fet que

es recol·lecten i multipliquen mostres necessàriament petites, i la pressió de selecció a causa, en

general, del material que es multiplica en zones geogràfiques diferents a les de recol·lecció.

Ambdós fenòmens provoquen una erosió genètica acumulativa que pot arribar a superar en

ocasions l’erosió que té lloc en el camp.

Vàries dècades de treball, han fet canviar el prisma sobre la conservació a ls Bancs de

Germoplasma, a favor de la conservació in situ. Les raons que impulsen a fer aquest canvi són

vàries:

1 els elements clau dels recursos genètics dels cultius no poden ser recolectats i

emmagatzemats fora del seu lloc,

2 els sistemes agroecològics continuen generant nous recursos genètics,

3 es necessita un recolzament a les col·leccions dels bancs genètics,

4 els sistemes agroecològics en els centres d’evolució i diversitat de cultius ofereixen

laboratoris naturals per la investigació agrícola

5 la conservació de la diversitat biològica és la prioritat en la conservació in situ

6 als bancs de germoplasma no es recullen les informacions culturals associades als

cultius.

Un aspecte clau de la conservació al camp és el de les varietats locals. Les varietats locals

son fruit del procés de selecció dels hortolans, tant d’espècies silvestres com de ja domesticades,

que té en compte atributs morfològics i qualitats organolèptiques, nivell d’adaptació al terreny i fàcil

accés i emmagatzematge. En general, estan molt millor adaptades a aquest tipus d'agricultura que

les varietats que han estat millorades amb l'objectiu d'obtenir màxims rendiments amb alts nivells

d'inputs externs al sistema agrícola. Per això, en els últims anys ha hagut un moviment espontani

dels grups d'agricultura biològica cap a la recerca i recuperació de varietats tradicionals. Aquesta

nova visió emfatitza el paper fonamental de selecció, domesticació i millora de les espècies

cultivades, per part del pagès. Gràcies a aquest procés de selecció s´han format gran quantitat de

formes locals o comarcals, pacientment seleccionades i integrades al sistema agrari, mes o menys

resistents al patògens del lloc, acostumades a les condicions edafoclimàtiques de la regió, que han

servit els interessos de les societats rurals. Així s´ha incrementat en gran manera la diversitat

intraespecífica, donant-se per aquestes espècies una gran quantitat de variabilitat genètica, útil per

a cada requeriment distint de cultiu. questes xarxes socials pretenen recuperar aquestes varietats

locals i promoure el seu consum, a la vegada que es reintrodueix el coneixement associat a

aquestes varietats i es fà un repartiment del material vegetal per assegurar-ne l’ús. Es coneixen

com a Bancs de llavors i actuen a nivell local, entre comunitats de veïns i amics.



En aquest treball de final de carrera estudio el paper dels horts familiars d’alta muntanya en

la conservació de l‘agrobiodiversitat. Segons Eyzaguirre i Linares (2001), la característica clau dels

horts familiars és que són espais construïts socialment, cultivats de formes molt diferents, que

representen un mitjà de subsistència complementari per als hortolans, i poden generar ingressos

secundaris, directa o indirectament. Tradicionalment, en molts ecosistemes i cultures diferents, els

horts familiars han estat fonts importants d’aliment, farratge, medicines i espècies per als

agricultors i han  contribuït al manteniment dels cultius agroforestals i els recursos genètics que no

es poden trobar a agrosistemes més amplis (Eyzaguirre i Linares 2004). Aquests horts solen estar

ubicats a prop de les residències dels hortolans, ja que la proximitat garanteix un major control de

l’hort i una gestió més àgil. Però els horts familiars no són sistemes uniformes, sinó que estan

immersos en factors ecològics (com l’altitud en la què es troben) i socioeconòmics (com l’edat i el

gènere dels hortolans) que condicionen la seva estructura, composició i diversitat de cultius (G.I.

Guzmán Casado, A.M.Alonso Mielgo). En aquest treball estudio les característiques socials dels

hortolans que estan associades a la conservació de varietats locals.

Objectius

Els objectius específics d’aquest estudi són:

1. Analitzar les varietats locals que es conserven a la Vallfosca (Pallars Jussà,

Catalunya)

2. Analitzar les característiques socioeconòmiques associades a una major

diversitat agrícola als horts.

Per adreçar el primer objectiu (analitzar les varietats locals que es conserven als horts de la

Vallfosca) em plantejo les preguntes següents:

o Quina quantitat de varietats locals es conserven?

o Quines v.locals es conserven?

o Qui conserva v.locals?

o Per què es conserven les varietats locals?

Per adreçar el segon objectiu (analitzar les característiques socioeconòmiques que estan

associades a una major diversitat en horts) em plantejo les següents hipòtesis en relació a la

diversitat agrícola en general i a la diversitat de varietats locals



Hipòtesis sobre diversitat agrícola dels horts:

o H1. Els horts situats a major altitud tindran major diversitat

d’espècies conreades que els horts situats a menor altitud.

o H2. Hi ha més diversitat d’espècies conreades als horts cultivats

principalment per dones que als horts cultivats principalment per homes.

o H3. Hi ha més diversitat als horts cultivats per gent gran (majors de

65 anys)

o H4. Proporcionalment hi haurà més diversitat als horts de menor

tamany .

Hipòtesis sobre varietats locals dels horts:

o H5. Hi haurà més varietats locals a horts gestionats per hortolans

de tota la vida

o H6. Trobarem més varietats locals de fora de la Vall en horts

cultivats per neorurals

o H7. Trobarem més varietats locals a horts orgànics.

Zona de mostreig

L’estudi es va dur a terme a la vall del riu Flamisell, popularment coneguda com Vall Fosca,

en pobles pertanyents als ajuntaments de Senterada i Torre de Capdella. La zona d’estudi està

ubicada a la Comarca del Pallars Jussà, als Pirineus Catalans.

El clima i la vegetació són els típics de la muntanya pallaresa: fortes precipitacions (més de

1 200 mm anuals), temperatures baixes, que conformen un paisatge de prats, amb poca presència

de l’estrat arbori.

L'evolució demogràfica dels últims 30 anys és negativa, passant dels 14.779 habitants el

1975 als 12.648 habitants en el 2006. El notable descens de la població en els darrers anys ha

comportat un envelliment de la població, deu punts per sobre de la mitjana de Catalunya

(Sabartés,1993).

La Vallfosca compta amb vint-i-set nuclis de població que comprenen dos municipis: la

Torre de Cabdella, que ha absorbit els antics municipis de Mont-ros i la Pobleta de Bellveí, i la

major part de Senterada, on la vall ja s'eixampla (Enciclopèdia Catalana, SAU).  La població total

de la zona de mostreig és de 142 habitants  al municipi de Senterada, i de 792  al municipi de La

Torre de Capdella és molt variable en funció del poble.

La principal activitat econòmica de la comarca del Pallars Jussà ha estat tradicionalment el

sector primari, ramaderia, principalment. A principis del segle XX, a l'activitat tradicional es va unir



un nou sector, el de les indústries hidroelèctriques. La situació actual pel que fa als tres sectors

principals es caracteritza pel manteniment de les explotacions agràries i ramaderes. Pel que fa al

sector terciari, la seva economia ha passat de la explotació ramadera  i forestal al turisme d’hivern i

de muntanya (AGELET, Antoni; BONET, M.Angels; VALLES, Joan (1999)

 Els horts a la Vall Fosca

La forma de conreu més característica de la Vall Fosca són els horts d’alta muntanya,

petites parcel·les, cultivades per a l’autoconsum. Tradicionalment i encara  avui en dia, aquests

horts contenen una gran diversitat per poder abastir al màxim la provisió d’aliments ja que a la

majoria de pobles no hi ha botigues. També per aquesta raó, i perquè la agricultura allà s’ha fet de

sempre, hi ha una tradició generalitzada en guardar llavors. Tradicionalment l’hort el feien les

dones i els homes s’encarregaven del bestiar. Actualment aquesta divisió de treball es conserva en

alguns pobles però en molts casos, especialment en els pobles més oberts de la vall, l’hort familiar

ha passat a ser una activitat d’oci passant a mans del sector masculí.

La singularitat del paratge, unit a l’envelliment de la gent, són precursors en potència

d’aconseguir l’objectiu central del projecte, trobar la màxima diversitat de varietats locals en la

nostra zona d’estudi.

Mètodes

Aquest estudi es realitza com a projecte obligatori de la Llicenciatura de Ciències

Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i forma part del projecte “Re-valorando la

cultura local. El potencial del conocimiento ecológico local  al desarrollo rural y la conservación.

Estudios de caso en la Península Ibérica”, financiat pel Ministeri d’Educació i Cultura.  La recerca

s’integra dins els estudis del Laboratori de Etnoecologia a l’Institut de Ciència i Tecnologia

Ambiental (ICTA), la  UAB i la Xarxa d’Etnoecologia Europea.

La recollida de dades per aquest estudi es va dur a terme entre els mesos d’Abril, Maig i

Juny de 2008,  i va ser feta per Laura Calvet (estudiant de doctorat a l’ICTA) i per mi.  El protocol

per a la recollida de dades va ser desenvolupat en el marc del projecte mencionat abans, excepte

per a les preguntes sobre varietats locals, que van ser dissenyades per mi.



Definició de l’objecte d’estudi

Al present estudi s’ha distingit tres tipus d’espècies cultivades en funció del seu origen a)

varietats Locals de la Vall Fosca b) varietats locals de fora de la vall i c) varietats comercials.

La definició que citaré a continuació sobre una varietat local, és un compendi de les definicions

dels treballs d’investigació sobre varietats locals de Dominique Louette, Laura Aceituno, A.C.

Zeven i M.Altieri. Una varietat local és aquella, la llavor de la qual, es guarda i cultiva des de fa

almenys 30 anys per part de l’hortolà, que es troba a una zona geogràfica determinada, i que o bé

sempre ha estat allí (segons les referències de la població autòctona) o que   tants anys que es

cultiva i la adaptació al terreny ha estat tan bona que s’ha naturalitzat. En l’estudi he distingit entre

dos tipus de varietats locals. Per una banda, aquelles varietats locals de la Vall Fosca, que

s’identificarien perfectament amb la definició citada anteriorment. Per altra banda, les varietats

locals, que també s’ajusten a la definició anterior, però que s’han adaptat al territori fora de la vall,

de la resta de la comarca (Pallars Jussà) i de la comarca veïna (Pallars Sobria).

Selecció de la mostra

Per maximitzar la variabilitat ambiental de la mostra (i.g., tipus de sòls, zones aïllades

orogràficament, altitud, orientació), vaig seleccionar els pobles mitjançant un mostreig “ bola de

neu”  (Bernard 1994). La mostra comprèn 15 dels 27  pobles de la Vall. Un cop seleccionat l’hort,

fèiem l’entrevista a la persona de la casa que s’encarregava de la gestió de l’hort. S’ha realitzat

entrevistes a un total de 53 hortolans, que corresponen a 58 horts, amb una mitjana de 62 anys. 

Presa de dades

Per la recopilació d’informació, s’han utilitzat mètodes qualitatius i quantitatius, així com

informació prèvia d’altres estudis.

Mètodes qualitatius de recollida d’informació

Vaig utilitzar els seguents mètodes qualitatius de recollida d’informació per garantir la

validesa i facilitar la interpretació dels metodes quantitatius:

6 Entrevistes semi-estructurades amb associacions  “Bancs de llavors locals”

7 Observació participant: mitjançant la permanència a la zona de mostreig durant els mesos

de la recollida de dades.

8 Entrevistes obertes i semi-estructurades amb hortolans, durant les preimeres setmanes a

la zona d’estudi, de contextulització



Mètodes quantitatius de recollida d’informació

Amb aquesta entrevista es volia recollir informació principalment sobre biodiversitat als

horts i formes de maneig principalment. L’entrevista s’acompanyava de fotos per a cada varietat

cultivada a l’hort i compta els mòduls que es descriuen a continuació.

Mètodes d’anàlisis de dades

9 Identificació d’espècies: mitjançant el procediment seguent:

 o Identificació per part de l’hortolà i fotografia de la varietat (durant l’entrevista

predefinida)

 o Identificació de les varietats a través del recull de fotografies.

 o Identificació del nom científic que correspon a les varietats enregistrades. Ús de

diferents catàlegs virtuals de classificació i taxonomia d’espècies.

10 Tractament de dades estadístic.

El tractament de les dades s’ha fet a través d’un anàlisi estadístic, en el que s’han relitzat proves

de :

1 Estadística descriptiva (mitjana, desviació estàndar, percentils, màxims, mínims,

etc)

2 Estadística quantitativa

 o Correlació de dades

 o Tests d’hipòtesis ( Test d’Student amb igual variances i test de  Wilcoxon

rank-sum (Mann-Whitney)

 o Probabilitat: mètode de Poisson

3 Gràfics comparatius i taules

Resultats i conclusions

La mostra total comprén 58 horts, corresponents a 53 hortelans, distribuits entre 15 pobles de la

Vall. La mitjana d’edat de la mostra és de 62 anys i comprèn un intèrval que va dels 20 als 89 anys.

Pel que fà al perfil social s’ha trobat que l’activitat principal era l’agricultura en un 66% de la mostra,

combinada sovint amb la ramaderia o les feines de la llar, un 18%  corresponent a neorurals i un

15% a jubilats.  Pel que fà al sexe dels hortelans, un 57% correspon a dones (que predominen en

el perfil social d’agricultors) i un 43% correspon als homes (que predominen en el sector de

jubilats).

Qualitativament, s’ha trobat 409 espècies locals que corresponen a un 36’68% de les espècies

totals trobades. A part d’espècies locals de la Vall, s’ha trobat 31 varietats locals de fora de la Vall i

675 varietats comercials, regalades o d’origen desconegut.



Pel que fà als usos, la informació es resumeix a la seguent taula :

USOS TIPUS DE LLAVOR ( sp.)

TOTA

L

%LOCAL

S

Comercial  Local Vall Locals fora Vall

Arbres i arbust 60 66 11 137 48

Hortalisses 427 156 16 599 26

Espècies 26 47 0 73 64

Tubercles 45 4 1 50 8

Medicinals 22 11 1 34 32
Ornamentals 94 123 2 219 56

Farratge 2 2 0 4 50

Totals 676 409 31 1116

Font :elaboració pròpia a partir de les dades del mostreig

Quantitativament trobem dos escenaris. El primer, sobre factors sociodemogràfics que influencien

en la diversitat als horts mostra les seguents afirmacions:

- El gènere influeix en la diversitat, sent aquesta més elevada en el sexe femení per a la mostra

total d’espècies p=0.051, per a espècies comercials p=0.0182 i per a espècies locals p=0.0006).
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- La mitjana d’edat, en aquest estud de cas, no es relaciona amb la diversitat a l’hort  (p=0.2093 per

a llavors comercials, 0.9537 per a locals i 0,2719 totals per al test d’Student i p=0.5392, 0.0915 i

0 . 2 7 1 9  p e r  a l  t e s t  d e  W i l c o x o n  r a n k - s u m  ( M a n n - W h i t n e y ) .
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- L’altitud sí que influeix en la quantitat d’especies a l’hort (p=0,049 per a comercials i p=0,04 per a

totes, test de  Wilcoxon rank-sum Mann-Whitney amb una p=0,0408 per a comercials i 0,0294, per

a totes), incorporant un nombre més gran d’espècies aquells horts que es situen a una alçada

superior als 1200m.
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Conservació de llavors

Les preguntes que s’han realitzat als qüestionaris sobre varietats locals han obtès els

seguents resultats:

1 Pregunta 1: Per què conserva varietats locals?

Un 38% de la mostra ha respòs amb la opció 1 “són més bones” i en un 26% amb la

resposta “com a tradició i autogestió”.

1 Pregunta 2: Creu que són millors les varietats locals o loes varietats comercials?

Un 81% de la mostra afirma que prefereix les varietats locals en front les comercials

2 Pregunta 3: Quines avantatges presenten les varietats locals?

Les respostes 1 (gust,  nutrició) i 2 (adaptació) obtenen en conjunt un 70% de les respostes

de la mostra total.

3 Pregunta 4: Quins inconvenients presenten les varietats locals?

Per últim,  un 51% afirma que no hi ha inconvenients en aquestes espècies.



Els resultats han mostrat que els factors sociodemogràfics són realment importants

i decisius en la conservació in situ de varietats locals als horts familiars. Per aquesta raó

resulta fonamental realitzar estudis interdisciplinars en aquest camp, treballant

directament amb els hortelans i reconeixent per una banda el paper que desenvolupen en

el manteniment de la biodiversitat i la conservació dels recursos agrogenètics, així com el

coneixement ecològic tradicional que han acumulat generació rere generació a través de

l’esperimentaciøo al camp, i que dóna com a resultat els sistemes ecològicament

coherents amb la natura que es coneixen com a horts familiars.


