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Constituït el Parc Rural de
Montserrat amb protagonisme
vallesà
Està integrat per 16 municipis del Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental
La Diputació de Barcelona i 16 municipis han creat el Parc Rural de Montserrat per desenvolupar
l'activitat productiva econòmica agrícola, ramadera i forestal en aquest territori, i que impulsarà
noves oportunitats per a joves emprenedors en l'àmbit per a la comercialització de productes sota la
marca Montserrat.
A l'acte de signatura de la constitució del consorci, que s'ha celebrat al monestir de Montserrat,
han assistit la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; el vicepresident primer,
Dionís Guiteras, i els alcaldes d'Abrera, el Bruc, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Castellolí, Collbató,
Esparraguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador
de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell.
També han acudit l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i el president executiu del Patronat de
la Muntanya de Montserrat, en un projecte que té com a principal objectiu la recuperació de
terrenys agrícoles, la consolidació i l'augment de la producció agrària, l'elaboració de productes de
qualitat, el foment de l'agricultura ecològica i de les infraestructures de regadiu de suport al cultiu
de secà, la creació d'un banc de terres i la prevenció d'incendis forestals, entre d'altres.
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Els integrants del Parc Rural de Montserrat Foto: Diputació de Barcelona

Guiteras ha explicat que la Diputació vol oferir les eines necessàries per donar oportunitats als
joves perquè puguin "viure de la terra", i ha subratllat que el Parc Natural de Montserrat generarà
sinergies i oportunitats per a petits emprenedors i noves ocupacions en el sector agrari.
Conesa ha destacat la preocupació per la tendència de concentració de la població en àrees
metropolitanes en detriment de l'àmbit rural: "Hem de fer fort el territori, especialment a les petites
poblacions, per assegurar la qualitat de vida", i ha apuntat que la Diputació treballarà per
aconseguir l'equilibri territorial i eliminar les desigualtats existents, amb l'objectiu que tots els
habitants tinguin les mateixes oportunitats.
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