
Comissió territo-
rial de l’Horta

La Comissió es va constituir amb 
l’objectiu principal de recollir i cana-
litzar les demandes que es generin. 

Premis Horta 
de Lleida

Els guardons es van lliurar el 21 
de gener. S’hi havien presentat 17 
candidatures.

Bròquil llucat, el 
gran desconegut

De la mà d’en Jordi Torra, agricultor 
establert a Rufea, coneixem un pro-
ducte molt tradicional de l’Horta.

La revista semestral amb tota l’actualitat de l’Horta de Lleida
Núm. 1  |  Setembre de 2017

L’elaboració del Pla d’Usos i 
Gestió de l’Horta de Lleida con-
tinua avançant. El document ha 
de desenvolupar els objectius 
fixats per l’equip de govern de 
la Paeria i incorporarà les con-
clusions que es facin en les 
sessions participatives progra-
mades, en què hi prenen part 
els veïns i les veïnes de la zona, 
els agricultors, les associa-
cions, les entitats i el públic en 
general.

Les conclusions de les sessions 
participatives i les aportacions 
que es considerin que poden en-
riquir el document serviran per 
acabar de redactar el Pla d’Usos 
i Gestió de l’Horta de Lleida com 
també l’Ordenança d’Usos de 
l’Horta de Lleida. 

En definitiva, es tracta que el 
procés participatiu permeti la 
incorporació de la percepció de 
la població de l’Horta i també de 
la ciutat en el desenvolupament 
de la proposta i la redacció del 
document que inclogui totes 
aquestes aportacions ciuta-
danes. En la primera de les 
reunions es van debatre les 
fortaleses, les oportunitats 
i els punts febles de l’Horta. 

L’objectiu del Pla d’Usos és 
analitzar, ordenar i proposar 
les condicions de desenvo-
lupament de les activitats a 
l’Horta de Lleida, per tal de 
potenciar l’activitat agrària, 
la vinculació de l’Horta amb 
la ciutat i la preservació dels 
valors socials, històrics, 

ambientals i paisatgístics de 
l’Horta.

Precisament el Pla d’Usos i Ges-
tió de l’Horta ha estat un dels 
eixos vertebradors del Congrés 
de l’Horta de Lleida, celebrat el 
20 de maig a La Llotja de Llei-

da amb la participació de més 
de 150 persones. A la trobada 
s’han debatut les actuacions 
per fer a l’Horta en els pròxims 
anys en l’àmbit de la producció i 
la comercialització agràries, les 
infraestructures i els valors no 
agraris.

Pulmó de la ciutat, motor 
econòmic, font de productes 
agraris de qualitat, territori es-
tretament vinculat a la realitat 
socioeconòmica dels lleidatans, 
l’Horta constitueix un petit cos-
mos que mereix ser conegut, 
respectat, cuidat i preservat.

Espai agrari de 19.000 hec-
tàrees que envolta la ciutat de 

Lleida i que coincideix amb els 
límits actuals del seu terme 
municipal, l’Horta ha tingut 
—i té encara— una remarca-
ble importància històrica ja 
que, amb la seva xarxa de 
finques agràries, camins, in-
fraestructures de reg i edificis 
singulars, ha contribuït a anar 
constituint al llarg de dècades 
la idiosincràsia de la ciutat.

Aquesta revista, que té caràc-
ter semestral, neix amb el 
propòsit fonamental, doncs, 
d’informar els veïns i veïnes 
de l’Horta sobre les darreres 
novetats o aspectes remarca-
bles relacionats amb aquest 
territori únic: les actuacions 
portades a terme per l’Ajunta-
ment i altres administracions, 
les iniciatives de la gent que hi 

treballa, elements curiosos o 
històrics i, en definitiva, qual-
sevol altra informació que pu-
gui ser d’interès.

I és que la nostra ciutat no 
s’entendria sense l’Horta que 
l’envolta, un món que contri-
bueix a fer el municipi més ric, 
més sostenible i, sens dubte, 
més atractiu.

Pla d’Usos de l’Horta de Lleida

L’Horta de Lleida, un territori per reivindicar
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El 1r Congrés de l’Horta va aplegar 150 participants. © Paeria
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La Comissió Territorial de l’Horta es 
va constituir el 27 de juliol de 2015 
amb l’objectiu principal de recollir 
i canalitzar les demandes que es 
generin a l’Horta de Lleida, dema-
nar informes i emetre conclusions 
que es fan arribar a les diverses co-
missions i, també, al Ple Municipal. 
L’ens serveix per agilitar els proce-
diments administratius i donar una 
resposta més ràpida i eficient a les 
demandes dels veïns de les parti-
des de l’Horta. Els tres principals 

eixos de treball són el manteniment 
i els serveis de l’Horta, la promoció 
de l’agricultura i dels productes de 
proximitat –un apartat que inclou 
l’estudi i la creació de la marca 
“Horta de Lleida”– i el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal. L’òrgan, 
que es reuneix una vegada al mes, 
és totalment participatiu perquè és 
format tant per representants de 
les forces polítiques amb represen-
tació a la Paeria com per càrrecs no 
electes. 

Entres les accions impulsades per 
la Comissió en els darrers mesos, 
destaca l’inici d’una prova pilot, 
que consisteix en la instal·lació 
de càmeres de vigilància en punts 
estratègics de la zona per evitar els 
abocaments il·legals, la creació del 
nou catàleg de construccions —112 
en total— en sòl no urbanitzable del 
municipi de Lleida que impulsa 
l’equip de govern de la Paeria, la 
redacció del Pla d’Usos i Gestió de 
l’Horta de Lleida, la licitació d’actua-

cions de millora de camins i ponts, 
la creació d’una eina de gestió per a 
les finques que estan desocupades 
de l’Horta de Lleida, etc. 

Cal dir que David Melé és el nou 
president de la Comissió en subs-
titució de Joan Queralt, en compli-
ment dels acords del cartipàs mu-
nicipal que determina que el PSC i 
el PDeCAT es reparteixen la presi-
dència d’aquest organisme durant 
l’actual mandat municipal.

Comissió Territorial de l’Horta

La Paeria ha augmentat 
la seguretat en un tram 
de la carretera d’Osca, 
amb la instal·lació de 
dos passos de vianants 
regulats amb semàfors 
a la rotonda d’aquest vial, a l’al-
tura de la partida de Montserrat. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament ha 
millorat l’accessibilitat i la segure-
tat viària a l’altura de l’església de 
Montserrat, tant a la banda davant 
de l’establiment KOA com a la del 
Restaurant Punt Estrella. A més 
de la instal·lació dels semàfors, 

també s’han rebaixat les voreres i 
s’han construït rampes en el punt 
d’accés. En aquest indret, al final 
de Ciutat Jardí, en els últims anys 
hi ha hagut un increment important 
de desplaçaments de persones que 
es dirigeixen a la zona lúdica i co-
mercial propera, atesa la confluèn-
cia de diferents restaurants molt 
concorreguts.  

La Comissió Territorial de l’Horta 
va aprovar donar suport al projecte 
de la Junta de Sequiatge de mo-
dernització del regadiu de l’Horta, 
abastint una superfície de 1.100 
hectàrees de 370 propietaris (548 
parcel·les) de les partides de Rufea 
i Butsènit i sectors de la Caparrella 
i Malgovern.

Suposarà un estalvi del 40% de l’ai-
gua de reg i una millor aplicació de 
l’aigua als conreus. La inversió ne-
cessària està quantificada en 6 mi-
lions d’euros. Amb la modernització, 
s’instal·larà el sistema de degoteig 
als arbres fruiters, mentre que en les 
finques de cereal, alfals i similars es 
regarà mitjançant aspersors.

Projecte de modernització del reg Semàfors a 
la rotonda 
de la 
partida de 
Montserrat

La comissió té l’objectiu bàsic de recollir i canalitzar les demandes dels veïns de l’Horta. © Paeria

S’ha millorat la seguretat dels vianants. © S.C.
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Arquitectònics: els elements catalo-
gats com a BCIN o BCIL, les edifica-
cions que formen part de l’Inventari 
del Catàleg de patrimoni de béns per 
protegir i els edificis que per la seva 
morfologia, tècnica constructiva o 
composició arquitectònica posseei-
xin un valor remarcable. 

Històrics: construccions anteriors a 
l’any 1800 que mantinguin el volum 
edificat preexistent i la composició 

volumètrica original, construccions 
anteriors al 1957 (especialment edi-
ficis construïts al segle XIX) i edificis 
que constitueixen un clar referent 
històric o simbòlic. 

Ambientals: edificacions incloses 
en els àmbits amb protecció am-
biental pel planejament general 
municipal, construccions que pre-
senten un clar interès agrícola per 
la seva integració en l’explotació 

on estan situades, edificacions que 
per dimensions i tipologia formen 
part d’un teixit rural característic i 
edificacions en desús que generen 
un impacte ambiental negatiu, que 
calgui corregir. 

Paisatgístics: edificacions situades 
en àmbits d’especial interès paisat-
gístic que cal preservar o millorar, 
edificacions que per la seva posició 
topogràfica, proporcions i escala 

adequada tinguin efectes identifi-
cadors, de fita o de referència en el 
paisatge i construccions rurals en 
desús que generen un impacte pai-
satgístic negatiu, que calgui corregir. 

Socials: edificacions vinculades a 
una utilització social i/o col·lectiva 
relacionada amb l’entorn on estan 
situades i edificacions d’habitatge 
que són domicili d’una explotació 
agrària prioritària. 

Catàleg de construccions de l’Horta
La Paeria impulsa el catàleg de 
construccions en sòl no urbanit-
zable del municipi de Lleida per 
afavorir la conservació del patri-
moni edificat rural de l’Horta de 
Lleida.

Inicialment s’hi inclouen 112 
construccions per criteris arqui-
tectònics, històrics, ambientals, 
paisatgístics i socials, que po-
dran ser destinades, justifica-
dament, a diferents usos com 
habitatge familiar, establiment 
hoteler, turisme rural, activitats 

artesanals, artístiques, de res-
tauració, equipaments o serveis 
comunitaris.

Aquest catàleg té com a objectiu 
facilitar actuacions de rehabilita-
ció i de millora per posar en mar-
xa, també, altres usos que tinguin 
la característica de complemen-
taris a l’activitat agrària existent. 
Les construccions incloses són 
torres o masies, cases rurals, 
altres construccions anteriors al 
1957 o construccions en desús 
que calgui rehabilitar. 

Principals criteris per a la inclusió al Pla Especial del Catàleg de Construccions 

Els usos admesos en les edifica-
cions incloses en aquest pla espe-
cial són els establerts en la legis-
lació urbanística vigent i la seva 
regulació segueix allò que estableix 
el planejament general municipal:

‣ Habitatge familiar: tindrà lloc dins 
d’un edifici aïllat o integrat a nivell 
horitzontal, que disposa d’un accés 
independent i exclusiu amb l’exte-
rior, i en el qual s’allotja una sola 
família o llar. També es preveu la 

possibilitat de la divisió horitzontal 
de l’habitatge.

‣ Establiment de turisme rural: 
presten servei d’allotjament tem-
poral en habitatges rurals, en règim 
d’habitacions o de cessió de l’habi-
tatge sencer.

‣ Establiment hoteler: presten 
servei d’allotjament temporal en 
unitats d’allotjament als usuaris 
turístics, com a establiment únic 
o com a unitat empresarial d’ex-
plotació amb els serveis turístics 
corresponents.

‣ Establiment de restauració: ac-
tivitats de restauració establertes 
per la legislació sectorial vigent.

‣ Activitat artesanal: activitats 
vinculades a l’emmagatzematge, 
la conservació, la manipulació, 
l’envasament i la transformació de 

productes, com també les destina-
des a prestació de serveis, si tenen 
com a destinació una unitat d’ex-
plotació agropecuària.

‣ Activitat artística: activitats vin-
culades a professions liberals de 
caire creatiu.

‣ Educació en el lleure: activitats 
d’ensenyament vinculades al medi 
natural i d’esbarjo, esplai o repòs 
que, necessàriament, s’han de de-
senvolupar en espais a l’aire lliure i 
en contacte amb la natura. 

‣ Equipaments: elements que con-
figuren els equipaments públics 
permesos per la legislació vigent, 
vinculats a les activitats d’interès 
públic, social o comunitari.

‣ Serveis comunitaris: elements que 
configuren els serveis comunitaris 
permesos per la legislació vigent.

Definició i regulació dels usos

L’ermita de Grenyana és un conjunt constructiu catalogat. © Natàlia Buira

L’Ermita de la Mare de Déu de Butsènit, un altre edifici inclòs en el catàleg. © Paeria
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La Paeria i el consorci GLOBALleida 
han signat un conveni de col·labo-
ració per promoure la dinamitza-
ció socioeconòmica i contribuir al 
posicionament de la marca territo-
rial “Horta de Lleida”. Amb aquest 
acord es vol fomentar el talent i la 
cultura emprenedora, el desenvo-
lupament econòmic i potenciar la 
creació d’empreses noves i la con-
solidació, el creixement i la millora 
de la competitivitat (facilitant el seu 
accés a la innovació i a la projecció 
exterior) de les existents en aquest 
espai agropecuari.

El conveni té tres eixos principals, 
que són ajudar els emprenedors i 

els agricultors amb l’experiència del 
consorci aplicada a les particulari-
tats de l’Horta, donar a conèixer la 
zona i promocionar els productes 
de l’Horta. 

GLOBALleida donarà suport al 
teixit empresarial de l’Horta en 
l’organització d’activitats, cursos, 
seminaris, tallers i actes, i pro-
mourà la incorporació d’activitats 
formatives. També farà l’asses-
sorament i acompanyament a les 
iniciatives emprenedores en l’es-
tabliment de pla de negoci, en la 
cerca de finançament i formació 
en qualsevol de les àrees empre-
sarials.

El ramader Joaquim Clop, en la 
categoria de reconeixement a la 
trajectòria de promoció i desenvo-
lupament, i Melmelades i Conser-
ves Blanch SCP, en la d’innovació 
en l’activitat agrària, han estat els 
guanyadors de la primera edició 
dels Premis Horta de Lleida, insti-
tuïts per la Comissió Territorial de 
l’Horta. En total, s’hi han presentat 
17 candidatures.

El jurat ha decidit premiar Joaquim 
Clop per la contribució al desenvo-
lupament i la promoció de l’Horta, 
atès que tant en l’àmbit personal 
com el professional és un referent 
del bon fer. La seva activitat, vin-
culada al sector porcí, s’ubica a la 
partida de Montcada. D’altra ban-

da, s’ha posat en 
relleu que Melme-
lades i Conserves 
Blanch SCP, firma 
amb Juan Blanch 
al capdavant i si-
tuada a la partida 
de Granyena, ha 
dut i du a terme 
un procés de 
transformació i 
de màrqueting 
lligat a una explotació familiar i de 
proximitat.

Els guardons es van lliurar el 21 de 
gener, abans del dinar de germanor 
que es va fer a l’edifici de Mercollei-
da amb motiu de la 76a Festivitat 
de Sant Antoni Abat, un cop acaba-

da la desfilada fins a la Creu dels 
Tres Tombs de carrosses, carros i 
cavalleries. L’Associació de Veïns 
de Montcada va guanyar el concurs 
de carrosses, amb el lema “De l’Edat 
de les Pedres als Horts Urbans”. Cal 
dir que el gener del 2018 tindrà lloc 
la pròxima edició del guardó.

Premis Horta 
de Lleida

Les obres per millorar l’accessibi-
litat i la seguretat viària a l’entorn 
del tanatori, al Camí de Montca-
da a l’alçada del carrer Arquitecte 
Gomà, han consistit en la cons-
trucció d’una vorera nova de 75 
m de longitud, la creació d’un pas 
de vianants nou i la instal·lació 
de cinc punts de llum, com també 
la plantació d’arbrat.

D’altra banda, s’ha habilitat un es-
tacionament de vehicles d’unes 50 
places en un solar annex a l’escola 
Sant Jordi. Al nou estacionament 
s’hi accedeix per un camí que s’ha 
obert, que connecta la N-230 amb 
el Camí de Montcada a Gualda. A 
més, per facilitar l’entrada de les 
famílies al col·legi, s’ha obert un 
nou accés des del pàrquing fins al 
pati del centre educatiu. L’actuació 
també ha inclòs la millora en la 
senyalització vertical de la zona per 
informar del nou espai, que permet 
separar els vehicles del col·legi Sant 
Jordi i els del Manuel de Montsuar.

Millora de la 
mobilitat a 
Montcada i Gualda

Promoció de la marca “Horta de Lleida”

Els guardons es van 
lliurar el 21 de gener, 
abans del dinar de 
germanor que es va 
fer a Mercolleida.

Més informació:
GLOBALleida
Tel. 973 725 522
http://www.globalleida.org/

Regidoria de l’Hàbitat Urbà i 
Rural i la Sostenibilitat
Tel. 973 700 455
http://sostenibilitat.paeria.cat/

El ramader Joaquim Clop i Melmelades i Conserves Blanch han estat els guanyadors. © S.C.

Arranjament de l’entorn del tanatori del Camí de Montcada. © S.C.



Sigui en la intimitat de la llar o 
treballant en un comerç o en una 
granja, tothom aspira a gaudir 
de la màxima protecció i tran-
quil·litat. Garantir una seguretat 
integral és el repte de firmes 
com SiC24, una empresa ins-
tal·ladora de sistemes d’alarma, 
videovigilància i equips contra 
incendis. Són la primera central 
receptora d’alarmes a la ciutat 
de Lleida, on reben i gestionen 
els senyals d’alarma que puguin 
produir-se les 24 hores del dia 
els 365 dies de l’any. A més, dis-
posen de vigilants de seguretat 
qualificats per actuar en cas de robatoris i ve-
rificació d’alarmes. Per ser plenament eficaços, 
disposen de les últimes tecnologies per a la 
recepció i el control dels senyals d’alarma que 
s’adapten a les necessitats del client, “i no els 
clients adaptats al sistema”, remarquen. Amb 
una àmplia experiència en el sector, ofereixen 
productes i serveis de fàcil ús i d’alta qualitat 
a un preu competitiu. Entre ells, un nou servei 
d’assistència i suport remot, per resoldre qual-
sevol incidència sense haver de desplaçar-se. 
L’aposta per l’avantguarda els ha permès treba-
llar per a empreses importants i realitzar pro-

jectes de referència en el sector, que es poden 
consultar al seu web. Tot plegat s’ha traduït en 
un creixement constant de tal manera que han 
ampliat les seves instal·lacions, per “oferir una 
millor atenció i servei”. SiC24 proporciona als 
seus clients sistemes contra intrusió com alar-
mes i sistemes de videovigilància (per minimit-
zar falses alarmes);   sistemes contra incendis; 
extintors, caixes fortes, servei de custòdia i 
control d’accessos. Els seus professionals els 
assessoraran, oferint un servei integral i a mida, 
tant si es tracta d’un comerç o un establiment, 
com un habitatge, una indústria o un perímetre 
a cel obert.

SiC24 proposa solucions de seguretat
a mida per estar protegit en tot moment

SiC24 rep el diploma 
al mèrit en Seguretat 
Privada
SiC24 va rebre recentment, de mans del 
conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, el diploma al mèrit en Segure-
tat Privada, en el marc de la cinquena edi-
ció del Dia Català de la Seguretat Privada, 
que té lloc anualment al Complex General 
de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. El diploma suposa el reco-
neixement de la trajectòria empresarial.
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L’Ajuntament de Lleida va destinar 
l’any passat prop de 400.000 euros 
a diferents actuacions de millora 
als camins de l’Horta. Durant el 
primer semestre de l’any, dins de la 
campanya de manteniment, es van 
fer treballs en 30 camins de terra 
(es van revisar 103 km) i en 55 vials 
asfaltats (amb uns 90 km revisats). 
Així mateix, es van fer actuacions 
(petites reparacions) en el ferm 
d’un total de 180 km de camins mu-

nicipals i 20 km de camins d’altres 
administracions. També es van fer 
treballs de desbrossament en una 
cinquantena de camins, amb un to-
tal de 280 km de vora desbrossats. 
A més, es van portar a terme tre-
balls de millora de la senyalització 
horitzontal, amb la reposició de 5 
senyals. També es va millorar la 
seguretat al Camí de la Caparrella, 
amb la instal·lació de barreres de 
protecció.

Igualment, la junta de govern lo-
cal va aprovar l’inici de la licitació 
d’actuacions, per un import de 
150.000 euros, a diferents camins 
de l’Horta. Així, s’ha millorat el ferm 
del Camí de la N-240 a Grealó, que 
té una longitud d’1,7 km amb una 
amplada de 4,50 m, i el Camí de 
les Torres de Sanui a la Cerdera, 
d’1,4 km i que té tres trams ben di-
ferenciats. Al Camí Vell d’Alcoletge 
s’actua al paviment d’un tram d’una 
longitud de 800 m, des del límit de 
la zona urbana (al polígon indus-
trial El Segre) fins a la cruïlla amb 
la zona d’activitat logística. 

Als dos ponts de la partida de Grea-
ló i Quatre Pilans, que travessen 
la via de ferrocarril convencional 
Lleida-Tarragona, es millorarà la 
seguretat i s’instal·laran noves ba-
ranes metàl·liques. Es corresponen 

al pont de la Carrerada d’Artesa o 
Camí del Tossal i el pont del Camí 
del Pont Nou a les Granges de Vi-
lanova.

D’altra banda, Endesa ha arranjat 
tres ponts que creuen el canal de 
Seròs, entre la carretera d’Alba-
tàrrec i la partida de Copa d’Or, 
després que l’Ajuntament de Lleida 
gestionés amb la companyia ener-
gètica aquesta vella reivindicació 
dels veïns.

Finalment, cal dir que l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferroviàries 
(Adif) ha instal·lat els primers 200 
metres de la tanca de separació 
entre les vies del tren (les conven-
cionals i les d’alta velocitat) i el 
Camí de Vallcalent, una actuació 
llargament reivindicada pels veïns 
de la zona.

Millora dels camins de l’Horta

Millora de les àrees 
de recollida selectiva 

L’Ajuntament de Lleida porta a 
terme una sèrie de mesures desti-
nades a ordenar, millorar i facilitar 
la recollida de residus a l’Horta, a 
la vegada que intenta resoldre el 
problema dels abocaments incon-
trolats.
 
D’una banda, enguany s’instal·laran 
en aquesta àrea 62 contenidors de 

paper i cartró, 47 d’envasos, 57 de 
vidre i 330 contenidors RSU per a 
deixalles genèriques.
 
D’altra banda, s’han restaurat pai-
satgísticament i millorat 4 àrees 
completes amb les 4 fraccions 
de residus (envasos, vidre, paper i  
RSU) a les partides de la Mariola, 
Grealó-Quatre Pilans, la Caparre-
lla i Rufea. L’objectiu és millorar 
la imatge de l’Horta i facilitar que 
els veïns de l’Horta tinguin un ac-
cés més còmode als contenidors 
i puguin llençar qualsevol de les 

fraccions de residus en el mateix 
desplaçament.
 
Durant el primer trimestre la Paeria 
va instal·lar també un sistema de 
fototrampeig en els punts més con-
flictius per identificar les persones 
que deixen la brossa que ha d’anar 
a la deixalleria i millorar la imatge 
de l’Horta.
 
Cal recordar que a l’abril va entrar 
en vigor la nova Ordenança Muni-
cipal de Neteja Viària i Recollida 
de Residus de Lleida, que incorpo-

ra més control i fiscalització en el 
compliment de la normativa i esta-
bleix un règim de sancions.

publicitat

L’any 2016 es van fer treballs en 30 camins de terra i en 55 vials asfaltats. © H. Sirvent
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Bròquil llucat,
el gran desconegut
De la mà d’en Jordi Torra, agricul-
tor establert a Rufea, coneixem un 
producte d’hivern molt tradicional 
de l’Horta que tanmateix ha quedat 
relegat a una producció quasi margi-
nal: el bròquil llucat. Aquest bròquil, 
en comptes de ser d’una sola pinya 
al mig de la planta, en fa diverses de 
petites, “cosa que a la vista li dóna 
un aspecte més lleig, tot i que té un 
sabor més delicat i gustós que el 
bròquil normal”.

Actualment està quasi desterrat de 
la restauració professional i de les 
grans cadenes, només es ven en els 
mercadets populars i la demanda 
se circumscriu a alguns particulars 

que l’utilitzen, sobretot gent gran, 
que sap apreciar les seves qualitats. 
Malgrat tot, alguns planteristes de 
Lleida en venen.

El bròquil llucat es planta entre se-
tembre i octubre i es cull entre els 
mesos de gener i març. “El seu cultiu 
no és més complicat que el del brò-
quil, tot i que és més delicat i pateix 
més en les gelades”, ens explica en 
Jordi.

Quant a la seva preparació, cal triar 
les “pinyetes” i les fulles més ten-
dres, rentar-les i bullir-les (en aquest 
cas lleugerament), com qualsevol 
altra verdura d’aquest tipus.

Jordi Torra i Torà pertany a 
una empresa familiar de se-
gona generació d’una família 
establerta a Rufea. Produeix 
fruita (pera, poma, nectarina, 
préssec) i verdures (bleda, es-
pinac, ceba, all, porros, patata, 
cogombre, tomàquet, col, 
pèsol, carbassó, enciam...) i 
té també animals (pollastres 
i porcs). Van començar cul-
tivant cols i patates bàsica-
ment, per vendre al mercat, 
però amb el temps han anat 
diversificant la producció, “per 
poder oferir al client un ventall 
més variat”.

Amb l’explícit nom de “Fruites 
i Verdures del Tros a la Llar” 
(http://deltrosalallar.com/), en 
Jordi ha afegit un plus a l’em-
presa: a més de vendre els 
seus productes als mercadets 
del Camp d’Esports i del Barris 
Nord, distribueix ell mateix -des-
prés de la demanda prèvia- els 
seus productes entre col·legis, 
carnisseries, restaurants i fins 
i tot particulars. Aquest servei 
suposa per a en Jordi una mica 
més d’esforç, “però facilita al 
client disposar còmodament 
d’un producte fresc i amb totes 
les garanties”.  

“Del tros a la llar”

Jordi Torra cultiva encara bròquil llucat. © S.C.



La fruita ecològica s’obre pas a l’Horta
Jordi Garreta ens explica els secrets de la seva explotació agropecuària

 és innovació

www.lleidaenverd.cat
Per a consells d’estalvi energètic, reciclatge i activitats  
a Lleida sobre medi ambient, segueix-nos a:

L’agricultura i la ramaderia són 
dues de les activitats més an-
tigues que ha desenvolupat 
l’home, i en el darrer mig segle 
—a partir de la mecanització— 
el camp ha registrat una trans-
formació important. Aquesta 
evolució no ha estat únicament 
tecnològica, sinó que en al-
guns casos ha estat també un 
canvi en la filosofia de produc-
ció: l’agricultura ecològica i la 
criança amb afecció (apego, 
si utilitzem el terme castellà 
més conegut) en són dos bons 
exemples.  

Aquestes maneres de fer inno-
vadores també han arribat a 
l’Horta gràcies a la tasca de pro-
fessionals com Jordi Garreta, 

administrador d’una explotació 
familiar agropecuària amb més 
de 70 anys d’història situada a 
la partida de Sant Just. A la fin-
ca es cultiven 45 hectàrees de 
fruita dolça (préssecs, pomes, 
paraguaians, platerines) i es 
crien uns 2.500 caps de boví, 
en la seva majoria vedells d’en-
greix. Però la gràcia no és el que 
fa, sinó com ho fa...

L’empresa és, en efecte, una 
de les poques de l’Horta que 
fa fruita ecològica. Sant Just 
Agropecuaria va començar 
aquest tipus de producció fa 
tres anys i, superades algunes 
dificultats inicials, actualment 
ha assolit uns resultats ex-
cel·lents que li permeten fins i 

tot exportar a França, Alemanya 
i, pròximament, a Dinamarca. 
Recordem que aquest tipus de 
producció passa per efectuar el 
control de plagues sense utilit-
zar pesticides ni insecticides de 
síntesi (utilitzant mètodes al-
ternatius com fertilitzants amb 
productes orgànics d’origen ani-
mal, argiles blanques que prote-
geixen la planta o l’alliberament 
de depredadors) i aconseguir 
així un equilibri harmònic sense 
plagues i un producte saluda-
ble, saborós i ecològic sense 
recórrer a productes químics de 
cap tipus.  

En Jordi ens explica els avantat-
ges de la producció ecològica. 
“És més sostenible i respec-

tuosa amb el medi ambient, i 
aconseguim una fruita de gran 
qualitat.” Una qualitat que salta 
a la vista: el fruit és més gustós 
perquè creix més lentament, es 
conserva millor i, sobretot, és 
més saludable per al consumi-
dor (i també per al treballador 
del camp, ja que no es mou en-
tre productes químics). 

Cal afegir que l’empresa aplica 
també aquesta filosofia a l’apar-
tat ramader: els petits vedells 
són tractats amb delicadesa, 
creant fins i tot un vincle emo-
cional amb el cuidador per tal 
que l’animal eviti situacions 
estressants. “El resultat és que 
estan relaxats, s’adapten millor 
i emmalalteixen menys.”

Jordi Garreta, agricultor ecològic i criador de vedells preocupat pel benestar animal. © S.C.
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