
Com a propietari d’un hort al Poal, el qual està ubicat dins de la “zona d’influència” del PDU i 

per tant afectat per algunes de les mesures redactades, presento unes al·legacions sobre 

l’apartat AA3 (activitats agrícoles), pàgina 185, del document  “PDU Document inicial 

estratègic”. 

• En primer lloc faig transcripció de l’apartat: 

“AA3 Prohibir a tot l’àmbit del parc hivernacles, túnels agrícoles, emmagatzematge 

d’elements i eines a l’exterior de les construccions.” 

• Les al·legacions les faig sobre la prohibició d’hivernacles i de túnels agrícoles.  

 

Al·legacions sobre la prohibició d’hivernacles i de túnels agrícoles: 

Aporto tres visions, relacionades totes elles amb l’horticultura, per a analitzar l’afectació 

d’aquesta prohibició: 

1. Des de la visió de la climatologia de Manresa, la prohibició d’hivernacles i de túnels 

agrícoles no té cap lògica agrària. Aporto un parell de justificacions al respecte:   

I. Baixes temperatures i glaçades hivernals i primaverals a Manresa.  

Els hivernacles i túnels agrícoles permeten ampliar els mesos productius dels 

nostres horts. I també permeten que ens puguem fer el planter. I que puguem 

resguardar de les baixes temperatures de  l’hivern certes plantes plurianuals.  

II. Inclemències meteorològiques tals com calamarses i insolacions extremes.  

Els hivernacles i túnels també són elements protectors davant de 

pedregades/calamarses, i també poden tenir funció d’ombrejar els cultius davant 

de les insolacions estivals excessives que s’estan veient els darrers anys. 

2. Des de la visió d’horticultura ecològica, tampoc s’hi troba cap lògica agrària a la prohibició.  

I. Tant els hivernacles com els túnels poden ser elements protectors dels cultius, 

davant l’atac de certs insectes, i així poder evitar l’ús de productes químics.  

II. També són elements protectors, especialment en les fases inicials de creixement 

d’algunes verdures i hortalisses, davant l’atac de certs ocells. 

3. Interpreto que la prohibició es fonamenta únicament en motius d’estètica. Una prohibició 

sota aquesta visió no té cap relació amb la realitat agrària. 

I.  Els hortolans som això, hortolans, no pas jardiners. Els horts no són pas jardins 

decoratius. I com a hortolans tenim el dret a protegir els nostres cultius de manera 

efectiva i ecològica, amb l’ús d’hivernacles i de túnels agrícoles.  

 

Conclusió:  La prohibició d’hivernacles i de túnels agrícoles no té cap lògica agrària. Sol·licito 

doncs, que en el redactat de mesures, s’elimini aquesta prohibició. 

 

 

Com a recolzament a la meva sol·licitud:  

A Manresa disposem de l’Escola Agrària, tot un referent en l’Agricultura Ecològica. I també, 

molt relacionada amb ella, l’Associació l’Era.  

• Proposo que valideu amb aquestes entitats les mesures redactades que es pretenen 

aplicar, per tal de garantir que les mesures finals no siguin contràries a l’horticultura. 


