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Resum 

En les últimes dècades hi ha hagut 

un interès creixent en la conservació 

de les varietats locals. En relació 

amb això,, s’argumenta que els 

horts domèstics tenen un paper 

fonamental en el manteniment de la 

diversitat genètica.  

Pel que fa a l’objectiu, consisteix a 

analitzar la conservació de 

l’agrobiodiversitat a la comarca del 

Vallès Oriental mitjançant una 

anàlisi de la xarxa d’intercanvi, el 

nombre de varietats locals i el 

coneixement que hi està associat. 

Aquest còmput d’informació ha 

permès realitzar un inventari de 

totes les varietats locals, el seu 

coneixement associat, una anàlisi 

del context social dels hortelans i 

una anàlisi de les xarxes 

d’intercanvi, que evidencien si 

aquests factors afecten de forma 

directa o indirecta la millora i el 

manteniment de l’agrobiodiversitat. 

Paraules clau: hort, varietat local, 

Vallès Oriental, conservació, 

agrobiodiversitat. 

Resumen 

En las últimas décadas ha crecido el 

interés en la conservación de las 

variedades locales. Con referencia a 

ello,, se afirma que los huertos 

familiares o domésticos juegan un 

papel fundamental en el 

mantenimiento de la diversidad 

genética.  

En cuánto al objetivo,consiste en 

analizar la conservación de la 

agrobiodiversidad en el Vallès 

Oriental a partir del número de 

variedades locales, el conocimiento 
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ecológico asociado y la red de 

intercambios entre los productores.  

Este cómputo de información ha 

permitido realizar un inventario de 

las variedades locales, su 

conocimiento asociado, un análisis 

del entorno social de los 

productores y un análisis de la red 

de intercambio y el efecto de estos 

factores en la mejora y 

conservación de la 

agrobiodiversidad.  

Keywords: huerto, variedad local, 

conservación, agrobiodiversidad, 

Vallès Oriental. 

Abstract 

During recent years, the role of 

homegardens in the conservation of 

agrobiodiversity has become 

incresingly important. This kind of 

research studies have been 

focussed on the in situ conservation 

in Tropical areas. 

This research project aims to 

analyse the situation of the local 

varieties in the council of Vallès 

Oriental, in Catalonia, the ecological 

knowledge of these local varieties, 

the exchange network between the 

producers and if that network has 

contributed in the  amount of local 

varieties preserved.  

These data collection permitted us 

to inventory all the local varieties 

and its knowledge, to analyse the 

socioeconomical milieu, to analyse 

the exchange network and finally, to 

analyse the effect of these factors 

on the improvement and 

maintenance of the agrobiodiversity. 

Keywords: homegarden, local 

variety, conservation,  

agrobiodiversity, Vallès Oriental.  

Introducció 

El Vallès Oriental ha estat 

tradicionalment  una zona amb una 

gran riquesa hortícola gràcies a 

diversos factors: sòls de qualitat, 

extensions amb poc pendent, 

climatologia adequada i sobretot, 

disponibilitat d’aigua. 

A partir de la segona meitat del 

segle XX, el model tradicional 

agrícola ha sofert un fort canvi. 

L’arribada de la tecnologia, la 

introducció de noves varietats 

agrícoles, la desconnexió entre 

producció i fertilització orgànica, la 

industrialització de la comarca, entre 

d’altres, han estat els factors amb 

més influència. 

Tot i així, el Vallès encara conserva 

una diversitat agrícola important 

gràcies a les petites explotacions i 
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horts familiars o domèstics. Cal 

remarcar que divesos estudis 

destaquen l’alta diversitat biocultural 

present en els horts domèstics 

europeus (Aceituno-Mata, 2006; 

Acosta-Naranjo and Díaz-Diego, 

2008; Guzmán-Casado et al., 2000; 

Jesch, 2009; Vogl i Vogl-Lukasser, 

2003). L’interès en la conservació 

de l’agrobiodiversitat rau en el fet 

que un gran nombre de científics 

han demostrat que la diversitat 

biològica i cultural associada a 

aquestes explotacions representa 

un nínxol significatiu per conservar 

el material genètic, evitar-ne l’erosió 

i cobrir les demandes alimentàries 

de les llars. A més a més demostren 

que també es mantenen els valors 

culturals i tradicionals locals.    

D’altra banda, la comunitat científica 

ha emfatitzat la conservació in situ, 

conservació de les espècies en el 

seu propi hàbitat, com una 

estratègia complementària a la 

conservació ex situ, o conservació 

fora del seu hàbitat, que es dóna en 

els bancs de germoplasma (Altieri 

and Merrick 1987; Brush, 1991; Iltis, 

1974; Oldfield i Alcorn, 1987). Cal 

tenir en compte  que aquest model 

de conservació és més global i 

interessant ja que permet mantenir 

la diversitat genètica en unes 

condicions ambientals determinants 

i sota la selecció dels agricultors. 

Això permet una millor adaptació de 

les varietats locals a canvis 

ambientals (Altieri et al., 1987; Altieri 

and Merrick, 1987).  

Com ja s’ha comentat, l’objectiu 

d’aquest estudi és aprofundir en el 

coneixement de les varietats locals 

hortícoles del Vallès Oriental 

mitjançant l’inventari de varietats 

locals, la recerca oral i bibliogràfica i 

determinar com influeix el context 

social dels hortolans i la situació de 

les explotacions en la conservació 

de les varietats locals. 

Per definir que és una varietat local 

s’han adoptat definicions anteriors  

(Brown 1978; Cleveland et al. 1994; 

Guzmán-Casado et al. 2000; 

Louette and Smale 2000) per referir-

se a les varietats de caràcter anual i 

bianual que són reproduïdes durant 

més d’una generació de forma 

contínua. Paral·lelament, s’utilitza el 

terme coneixement associat com un 

cos acumulat de coneixement, 

pràctica i saber, relacionat amb la 

varietat que flueix al llarg de 

generacions per mitjà de la 

transmissió cultural (Clavet Mir M, 
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2010; adaptat de Berkes et al. 

2000).  

Durant la recerca s’ha observat que 

actualment a la comarca conviuen 

dues xarxes de manteniment i 

conservació de varietats locals, que 

tot i tenir certs punts o nodes de 

contacte, el perfil dels membres és 

diferent.  

Per una altra part s’observa la xarxa 

d’intercanvi primària, formada per 

hortelans d’edat avançada que 

conserven varietats locals i el seu 

coneixement associat de manera 

ininterrompuda des de fa més d’una 

generació. Es caracteritza per ser 

poc dinàmica, amb una proximitat 

geogràfica molt marcada i un 

aïllament social dels individus.  

Per una altra part, la xarxa 

d’intercanvi secundària és 

constituïda per productors —

neorurals, pagesos joves, 

interessats en la matèria, entitats 

conservacionistes, etc.—  que tenen 

com a punt comú la nul·la possessió 

de varietats locals a cause de la 

transmissió familiar que la supleixen 

amb una marcada dinàmica de 

relacions socials entre ells i amb la 

xarxa primària. 

Mètodes 

Àmbit geogràfic 

La comarca del Vallès Oriental 

ocupa part de les Serralades Litoral 

i Prelitoral, a més de la depressió en 

què s’estèn entre les dues 

serralades. Aquest fet motiva que el 

relleu sigui determinant a l’hora 

d’establir els límits. La comarca és 

interior i limita, al nord, amb les 

comarques del Bages, Osona i la 

Selva; a l’est, amb el Maresme; al 

sud, amb el Barcelonès; i a l’oest 

amb el Vallès Occidental. La 

superfície total de la comarca és de 

851 km2 (2,7% de la superfície de 

Catalunya) i actualment (2010) té 

una densitat de població de 466,2 

hab/km2, aproximadament el doble 

que la densitat de població de 

Catalunya 234 hab/km2. 

Mostra 

S’han realitzat mostreigs a 23 dels 

43 municipis del Vallès Oriental i a 3 

de limítrofs. El rang d’alçades 

mostrejades ha estat des dels 63 

metres s.n.m a la Llagosta fins als 

714 metres s.n.m a Castellterçol. En 

total, s’han entrevistat a 54 

hortelans de la xarxa primària i a 19 

de la xarxa secundària. 
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Mètodes de recollida de dades 

Les dades del projecte han estat 

recollides entre els mesos de juliol i 

desembre de 2011 per obtenir la 

màxima informació de camp i 

incrementar el ventall temporal de 

les diverses varietats locals.  

Per tal d’obtenir els informadors clau 

es va optar per un mostreig 

estadístic de judici en el qual ja 

s’identificaven alguns dels actors 

clau de la xarxa i es procedia a 

mostrejar per mitjà del mètode de la 

“bola de neu” (Penalva Verdú, C., 

2006).   

L’entrevista als informadors clau es 

va dividir en diverses parts. 

Primerament es feia un recull de 

dades sociodemogràfiques (sexe, 

edat, anys de residència al municipi, 

formació i sector d’ocupació), de 

l’emplaçament de l’hort (comarca, 

municipi, coordenades UTM, alçada 

i tipus de sòl) i, finalment, de 

l’explotació (mida, grau de 

mecanització, maneig i nombre de 

treballadors). 

Posteriorment, es va realitzar una 

identificació de les varietats locals 

de l’entrevistat a partir d’una llista de 

comprovació elaborada per Jordi 

Puig Roca, tutor tècnic del projecte i 

membre de l’entitat Llavors 

Orientals. En total, la llista de 

comprovació tenia, inicialment, 150 

varietats i es va incrementar a 

mesura que es feien noves 

prospeccions i sorgien noves 

varietats. A la xarxa secundària no 

se’ls va preguntar per les varietats 

que es cultivaven a la zona, només 

de les quals disposaven en 

l’actualitat, i per tant el coneixement 

associat es va considerar nul.  

Mètodes d’anàlisi de dades  

Quantitativament es va realitzar una 

taula multivariable en la qual s’han 

creuat les diverses dades socials 

dels individus mostrejats, les dades 

geogràfiques de l’hort i les dades de 

caracterització de les explotacions 

amb la quantitat de varietats locals 

conservades i amb el nombre de 

varietats locals que recorda haver 

cultivat. Les correlacions entre 

variables s’han fet amb Microsoft 

Excel i han inclòs la mitjana, la 

desviació estàndard, el màxim i el 

mínim.  

Qualitativament, s’han definit les 

gran famílies hortícoles i per 

cadascuna d’aquestes, les 

principals espècies que les formen. 

De cada espècie, se n’ha fet una 

introducció històrica general, una 

ressenya de les varietats que 
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s’havien plantat antigament a la 

comarca i, per extensió, al llevant 

peninsular o a tota la península. A 

continuació, s’ha fet una fitxa 

descriptiva de cadascuna de les  

varietats locals de les quals es tenia 

llavor en què es va incloure les 

característiques morfològiques, 

agronòmiques i plànols de situació 

comarcals. També s’ha realitzat un 

llistat amb una breu descripció de 

les varietats sense llavor (Puig 

Roca, J., 2011).  

D’altra banda, mitjançant el 

programari UCINET 6, s’ha analitzat 

el nombre d’intercanvis que cada 

hortelà havia realitzat. Per poder 

realitzar el dibuix de les xarxes es 

va preguntar a cada un dels 

hortelans qui li havia donat cada 

varietat i a qui n’havia donat. 

Aquests valors s’han correlacionat 

amb el nombre de varietats locals 

de què disposava cada hortelà per 

poder analitzar si existía una relació 

entre el nombre de varietats locals i 

el nombre d’intercanvis. Cal tenir en 

compte que en el projecte només es 

mostren les dades pertanyents a la 

xarxa secundària ja que la xarxa 

primària forma part del projecte de 

doctorant del tutor (Puig-Roca, J., 

2011). 

Factors limitants 

Contactes clau: El mètode utilitzat 

ha sigut el de la “bola de neu”. 

Aquest consisteix en aconseguir 

contactes a partir d’actors clau. 

D’aquesta manera s’ha intentat 

reconstruir la xarxa d’intercanvis. El 

principal problema és que la majoria 

d’actors de la xarxa primària 

disposen  d’informació confusa. 

Malgrat tot s’ha intentat 

interrelacionar tots els actors 

involucrats. 

Informació prèvia inexistent: 

L’estudi és pionner a la comarca del 

Vallès Oriental. El fet de no disposar 

d’informació prèvia no permet 

contrastar o verificar les referències. 

Distància: Durant el període estival 

hom es desplaçava durant el cap de 

setmana a l’àrea d’estudi desde 

l’àrea de residència, a 200km 

aproximadament. De fet, l’estudi no 

s’ha pogut realitzar de forma 

contínua degut a  la compaginació 

de feina i estudis. Aquest fet 

juntament amb la inviabilitat per part 

dels productors de citar-se durant el 

cap de setmana provocà un pèrdua 

d’informació important referent a les 

varietats més primerenques.    

Dimensió de l’àrea d’estudi: 

Estudis anteriors s’havien realitzat 
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sobre poblacions o àmbits 

geogràfics molt inferiors. Per contra, 

l’àrea d’estudi, la comarca del Vallès 

Oriental, és d’aproximadament 

800km2  amb un gradient altutidonal 

d’uns 1650 metres s.n.m. Aquest 

fet, juntament al fort creixement del 

teixit industrial, ha provocat la 

dispersió del sector agrícola en 

petits nuclis aïllats. 

Resultats i discussió 

Prototip d’horticultor i explotació: 

De la xarxa secundària s’ha 

entrevistat un total de 19 productors. 

La mitjana d’edat és de 33,0 anys. 

Majoritàriament es tracta d’homes 

(63,1%) i el 95,0% resideixen al 

Vallès Oriental. De la xarxa 

secundària un 68% són solters, la 

resta casats; el nivell de formació és 

tot el contrari a la primària amb un 

68,4% de productors amb estudis 

superiors, i la resta amb estudis 

mitjos. En darrer terme, dels 

membres de la xarxa secundària el 

78,9% es dediquen al sector agrari i 

la resta al sector serveis. 

Pel que fa a l’emplaçament de les 

explotacions secundàries a 240,6m. 

Amb un màxim de 780m i un mínim 

de 63 metres sobre el nivell del mar. 

Un 47,3%. de les explotacions es 

situen en sòls derivats de l’evolució 

de graves, sorres, llims i argiles 

(sediment fluvial modern). 

Pel que fa a la caracterització de 

l’explotació, un 31,6% eren petites 

(poca base territorial i un 

treballador; pel que fa al nivell de 

mecanització només arribava al 

21,0%. Pel que fa al nombre de 

treballadors es distribueix: sense 

treballadors (50,00%), un treballador 

(44.4%) i entre 2 i 5 (5.56%).  Pel 

que fa a la tipologia productiva, 

totalment oposada a la de la xarxa 

primària, un 84,2% eren 

d’agricultura biològica i un 15,8% de 

producció convencional.  

Posteriorment a l’anàlisi dels 

resultats no és pot observar una 

correlació directa entre diferents 

aspectes socioeconòmics i el 

nombre de varietats. Aquest és un 

punt clau en altres estudis. Cal 

remarcar, però, que hi ha evidències 

en què es mostra què el grau de 

coneixement és més elevat en les 

dones, possiblement per raons 

sociològiques i culturals.  

Finalment destacar, que tot i que no 

es presenten les dades de la xarxa 

primària, si es té en compte el 

context socioeconòmic, existeix un 

gran canvi pel que fa a la tipologia 

productiva, el grau de formació, el 
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nombre de dones que gestionen un 

hort, etc.  

Presència de varietat locals: 

A la xarxa secundària, s’han 

localitzat 91 varietats locals. Un 

37,4% són lleguminoses, seguit de 

les solanàcies (21,9%) i de les 

compostes i cucurbitàcies (9,9%). 

Un 56,0% de les varietats locals 

eren d’origen forà.  

TAULA 1 – Varietats locals 

Per altra part, un 24,3% de les 

varietats localitzades es 

conservaven en una única 

explotació i el 46,8% de les varietats 

en menys de 3 explotacions. 

Només, un 4,5% de les varietats és 

cultivaven en més de 10 

explotacions.  

FIGURA 1 – Mapa xarxa secundària 

De fet, 75 varietats es cultiven a la 

vegada en ambdues xarxes. Així el 

grau de transferència de llavor entre 

la xarxa primària i la secundària no 

supera el 65,8% del total del 

llavorer. 

Cal tenir en compte que aquests 

valors no són gens menyspreables, 

ans el contrari, ja que s’han realitzat 

altres prospeccions en diferents 

zones amb resultats molt inferiors 

(Calver M., 2010).  

Tot i això, és necessari destacar 

que el gran nombre de varietats 

locals trobades rau en la definició de 

varietat local. Com a punt de tall es 

va considerar com a varietat local 

aquella que feia 30 anys o més que 

es cultivava de forma 

ininterrompuda a la comarca. Per 

tant, si aquesta xifra fos més 

restrictiva, possiblement, un gran 

nombre de varietats s’haurien 

d’excloure.  

Quant a això, en altres estudis 

s’utilitza la xifra de 60 anys, un 

temps que permet veure l’evolució 

en més de dues generacions. A 

més, cal destacar el possible efecte 

que puguin tenir factors aliens al 

projecte, com pot bé pot ser, el grau 

de memòria dels productors.   

Xarxa d’intercanvi 

En el gràfic 1 (Figura 2) es mostra la 

xarxa secundària al Vallès Oriental. 

Podem observar que hi ha diversos 

productors que només disposen 

d’un enllaç el qual els hi permet està 

en contacte amb la xarxa principal. 

A més a més es mostra el grau 

d’indegree (nombre de persones les 

quals han citat a una persona en 

concret), representat mitjançant el 

diferent tamany dels símbols, està 

indicant aquelles persones que 
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intercanvien més en relació al 

nombre de varietats locals que 

disposen.  

FIGURA 2 -  

Per tant, es pot afirmar que les 

persones que disposen de més 

varietats locals (veure llegenda de 

colors), són també les que més 

intercanvis han realitzat. Tot i així, 

trobem alguns exemples que no 

compleixen aquesta premissa, com 

és l’hortolà amb codi  22701302, el 

qual, tot i disposar d’un nombre baix 

de varietats, té un indegree elevat, 

és a dir, el grau d’intermediació és 

força elevat.  

Com a contraposició en aquest cas, 

podem observar el productor amb 

codi 21101312, el qual té un nombre 

elevat de varietats locals 

conservades, però que en canvi, té 

un grau d’intermediació baix. 

Paral·lelament al que s’ha vist en el 

cas de l’indegree, en el gràfic 2 

(Figura 3) s’oberva els resultats 

obtinguts per l’egobetweenness. 

Aquesta variable mostra el grau 

d’intermediació entre les persones, 

tenint com a punt central cada 

hortolà (ego) i les seves relacions 

en la subxarxa a la qual pertany, 

definit com la importància de cada 

hortolà dins el seu grup d’intercanvi. 

FIGURA 3 

De forma general, podem observar 

que moltes mesures d’aquesta 

variable són similars, i només en el 

cas de certs productors s’observa 

un canvi. Tots ells pertanyen als 

productors secundaris, i a més a 

més, el color ens mostra que 

disposen d’un elevat nombre de 

varietats locals. Un altre actor clau a 

observar és el node central, que tot i 

tenir un gran nombre de varietats, 

no té un egobetweenness alt degut 

a que pertany a la xarxa primària, i 

per tant, la subxarxa a la qual 

pertany no surt representada en el 

gràfic. Per tant no s’observa una 

relació entre el nombre de v. locals i 

l’egobetweenness.  

Finalment, en el gràfic 3 i 4 

s’observen les mesures de xarxa 

independents (indegree i 

egobetweenness) segons el grau de 

coneixement (Figura 4 i Figura 5).  

FIGURA 4 i 5 

No s’observa una relació clara amb 

els membres de la xarxa secundària 

ja que a aquests se’ls hi ha 

considerat coneixement nul. Només 

en els casos dels productors 

procedents de la xarxa primària 

(número 1 al final del codi) s’hi 

observa una relació, ja que aquests 
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sí disposen de coneixement 

associat per les seves 

característiques socioenòmiques. 

Conclusions 

Les hipòtesis inicials estaven 

encaminades a determinar el 

nombre de varietats locals que 

encara es conserven al Vallès 

Oriental, si l‘intercanvi de llavors ha 

facilitat aquesta conservació i si 

aquesta conservació es veu influïda 

per l‘entorn social (dades 

socioeconòmiques) dels hortolans. 

Com ja s‘ha comentat amb 

anterioritat, els horts familiars es 

poden definir com a microclimes 

multifuncionals (Vaqué L, 2010) que 

proporcionen el benefici de 

conservar la biodiversitat 

genèticament, biològicament i 

culturalment. 

La troballa de 91 varietats locals a la 

xarxa secundària posa de manifest 

la importància dels horts i les xarxes 

socials d’intercanvi per a garantir la 

conservació in situ mitjançant un 

sistema d’intercanvi informal. Per 

tant, l‘intercanvi de llavors s‘ha 

d‘entendre com un mecanisme 

indispensable per a la conservació 

de les varietats locals.  

De fet, la xarxa secundària actua 

com a corredor humà de 

l‘agrobiodiversitat, implementant un 

nou model sobre el territori, basat 

en el reocupament d’intersticis 

agraris dels continus urbans. A més 

aquest model permet l’apropament 

de la producció agrícola als 

consumidors, una producció 

agrícola que els hortolans defensen 

tant per objectius comercials com 

objectius ideològics. 

Cal destacar que un gran nombre 

d’hortolans pertanyen a l’entitat 

Llavors Orientals que té com a 

objectiu abolir els buits legals 

actuals respecte als recursos 

fitogenètics i l’ús comercial abusiu 

que se’n fa. Per altra banda, té com 

a finalitat lluitar a favor de la 

conservació de l’agrobiodiversitat 

com a mecanisme per a la 

conservació del patrimoni cultural. 

Finalment esmentar que la xarxa 

d’intercanvi secundària al Vallès 

Oriental destaca pel seu dinamisme 

i mobilitat, i per tant, s’ha d’intentar 

enfortir per convertir-la en una eina 

alternativa als bancs de llavors com 

a mecanisme per a la conservació 

de la diversitat biològica.   
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Agraïments 

Agrair la col·laboració a totes 

aquelles persones les quals han fet 

possible el desenvolupament 

d’aquest projecte. 

A en Jordi Puig Roca, gràcies a ell 

m’he pogut formar en l’apassionant 

món de l’agricultura ecològica, la 

recerca sobre les varietats antigues 

i les persones que ho fan possible.  

A totes les persones del Vallès 

Oriental, i més en particular a tots 

els hortolans entrevistats gràcies als 

quals, avui en dia, encara es 

conserven gran nombre de varietats 

locals. 

A la Laura Calvet i a la Maria Calvet, 

per la facilitació de dades, 

informació i metodologia en l’anàlisi 

de dades socioeconòmiques i la 

seva predisposició per ajudar.  

A la família, parella i amics, per tot 

el suport, perquè sense la seva 

incesssant motivació i paciència no 

hagués sigut capaç d’aixecar el vol.  
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Taules i Gràfics 
Taula 1. Nombre de varietats locals a la 

xarxa secundària i origen.  

 

Orígen 

Vallès 

Origen 

forà 

+30anys   

Família llavor llavor 

Sum

a % 

CONVOLV

ULÀCIES 1 1 2 2,20 

CRUCÍFER

ES 2 3 5 5,49 

COMPOST

ES 5 4 9 9,89 

CUCURBIT

ÀCIES 1 8 9 9,89 

GRAMÍNIE

S 0 2 2 2,20 

LILIÀCIES 3 4 7 7,69 

LLEGUMIN

OSES 17 17 34 37,36 

QUENOPO

DIÀCIES 0 3 3 3,30 

SOLANÀCI

ES 11 9 20 21,98 

Total 40 51 91 100,00 

 

Figura 1. Nombre de varietats recuperades 

a la xarxa secundària per municipi. 

 
 

Figura 2. Xarxa d’intercanvi secundària amb grau 

d’indegree respecte nombre de varietats. 

 
Figura 3. Xarxa d’intercanvi secunària amb grau 

d’egobetweenness respecte l nombre de varietats 

locals. 

 
Figura 4. Xarxa d’intercanvi secundària amb grau 

d’indegree respecte el grau de coneixement.  
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Figura 5. Xarxa d’intercanvi secundària amb grau 

d’egobetweenness respecte el grau de coneixement. 

 
 

 

 

 

 


