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1. Introducció
L’espigall del Garraf és una varietat de col fortament lligada a la cultura i tradició de la
comarca del Garraf. Així, a través dels anys, ha esdevingut un símbol entre els productes
de la comarca i un exemple de relació d’una varietat amb un territori. Tot i que el seu
cultiu ha viscut èpoques difícils, la varietat mai ha arribat a desaparèixer. Sobretot,
gràcies a la dedicació dels agricultors locals, i en part també, als ens públics que han
destinat recursos al foment del seu consum i a la realització d’un projecte de
recuperació i millora de la varietat com a eina de dinamització agrícola del Parc Natural
(PN) del Garraf, dut a terme en els darrers quatre anys per la Fundació Miquel Agustí.
D’altra banda, a la comarca del Garraf l’agricultura és una activitat que es troba en una
situació de fort retrocés, més encara al massís del Garraf, concretament dins dels límits
del PN del Garraf, on l’activitat agrícola passada i el seu abandonament en l’actualitat
són patents. La dinamització i preservació del patrimoni natural i cultural del Parc recau,
entre altres coses, en revivar la relació entre l’ésser humà i la naturalesa a través de la
reintroducció de l’activitat agrícola que, al seu torn, comporti activitat econòmica i
transformi el medi natural configurant un mosaic paisatgístic que aporti heterogeneïtat
i biodiversitat, facilitant així la gestió forestal i la prevenció d’incendis.
En aquest context, tant la possibilitat de reintroduir l’activitat agrària al Parc, com la
recuperació i conservació d’una varietat tradicional tant arrelada al territori i que actua
com a motor econòmic de la comarca, passen per disposar d’una varietat millorada
adaptada a les condicions del territori i als gustos dels consumidors, un sector productiu
i elaborador cohesionat, unes institucions compromeses i una garantia de protecció del
producte produït en proximitat.
Aquest any 2017 queda conclosa la primera fase del projecte (2013‐2016) de recuperació
i millora de l’espigall del Garraf com a eina de dinamització agrícola del PN del Garraf i
s’inicia una segona fase de 4 anys que té per objectiu garantir i facilitar la implementació
d’una nova marca de qualitat europea entorn a aquesta varietat, amb la consecució de
tots el elements necessaris perquè aquesta nova marca sigui una realitat.

1.1 Antecedents (Fase I)
Durant els darrers quatre anys (2013‐2016), la FMA, amb la col∙laboració de la Diputació
de Barcelona, ha dut a terme un projecte de dinamització agrícola dins del PN del
Garraf, a través de la recuperació d’una varietat tradicional de col d’aquesta zona,
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l’espigall del Garraf1. L’objectiu general del projecte ha estat contribuir en la promoció
de l’agricultura a la comarca del Garraf, la revaloració de l’espigall del Garraf i el foment
del consum local i de proximitat.
A l’inici del projecte, l’estratègia a seguir per acomplir aquest objectiu va ser plantejada
a partir de les següents (a) actuacions inicials:
(a.1) El foment de l’associacionisme agrari, mitjançant la creació d’un grup de
productors del Garraf que apostessin per la recuperació d’aquesta varietat i per
avivar‐ne el seu cultiu, a fi de singularitzar les seves produccions.
(a.2) L’avaluació de la zona d’actuació i de les possibilitats de recuperació
agrícola de la zona protegida del massís del Garraf (PN del Garraf, PN del Foix i
PN d’Olèrdola).
A partir d’aquí, mitjançant la consolidació i la revaluació del cultiu de l’espigall del Garraf
a les zones de la comarca amb activitat agrícola present, s’emprendria l’agricultura
favorablement a les zones agrícoles en desús dins del massís, concretament al PN del
Garraf. Per fer‐ho, es van definir dues línies principals d’actuació dirigides a:
b) La millora agronòmica de les poblacions d’espigall del Garraf presents a l’inici
del projecte per refermar‐ne el seu cultiu i, alhora, oferir un producte de millors
característiques tant a productors com consumidors.
c) Introduir, de forma experimental, l’agricultura dins del PN del Garraf, per via
del cultiu de l’espigall del Garraf i altres cultius de la família de les brassicàcies.
Així mateix, al llarg de l’execució del projecte, aquestes actuacions tècniques, han anat
sempre acompanyades d’actuacions de (d) difusió, divulgació i transferència dels
coneixements que han derivat del projecte, a la societat i al sector.

1.2 Espigalls del Garraf. Espais Naturals amb Denominació d’Origen
(Fase II)
Les actuacions que es proposen en la segona fase del projecte de recuperació i millora
de l’espigall són, per una banda, la continuació i consolidació del treball desenvolupat
en la primera fase, i per l’altra banda, l’ampliació del coneixement sobre l’espigall del
Garraf i la seva zona de cultiu. La segona fase del projecte s’emmarca en dues línies

1

Eines per la dinamització agrícola del parc del Garraf: anàlisi de la dinàmica agrícola i impuls dels productes locals (espigalls del
Garraf)
http://fundaciomiquelagusti.com/2016/11/14/eines‐per‐a‐la‐dinamitzacio‐agricola‐del‐parc‐del‐garraf‐analisi‐de‐la‐
dinamica‐agricola‐i‐impuls‐dels‐productes‐locals‐espigalls‐del‐garraf/
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generals de treball: la dinamització sectorial i la realització d’estudis per a l’obtenció
d’una certificació de qualitat per l’espigall del Garraf ‐a banda de la millora i selecció
participativa i el manteniment de l’agricultura dins del PN del Garraf que continuen del
projecte anterior‐. Pel que fa a la dinamització sectorial, es proposa vertebrar els
elements que integren el sector de la producció i l’elaboració, inclosos els ens públics
que ja treballen en aquest sentit a la comarca. Pel que fa a l’obtenció d’una certificació
de qualitat per l’espigall del Garraf, es proposa estudiar els efectes genètics i ambientals
que determinen la qualitat diferencial de la varietat i, alhora, identificar el valor
diferencial de les produccions fetes dins de la comarca del Garraf respecte de les fetes
fora de la zona històrica de producció.
En aquesta memòria s’exposen les activitats relatives a la finalització de l’últim any de
la primera fase del projecte (temporada 2016‐2017) i les activitats executades durant la
primera meitat del primer any de la fase II del projecte (temporada 2017‐2018).
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2. Millora genètica destinada a l’obtenció d’una nova varietat
Des de que es va començar el projecte s’han realitzat quatre cicles de selecció massal
en els que cada any, amb l’ajuda dels agricultors, s’han seleccionat els millors individus
de l’assaig com a progenitors de la llavor per la plantació següent. Gràcies a aquesta
feina, s’ha aconseguit una població d’espigall de morfologia uniforme i que presenta els
caràcters morfològics volguts pels agricultors: planta molt ramificada amb les fulles
verdes i fortament retallades i bollades, a més d’una producció acceptable. No obstant
això, si no es manté la selecció i l’aïllament en la multiplicació, amb el temps, aquesta
població pot tornar a encreuar‐se amb altres varietats i tornar a perdre les
característiques assolides en aquest procés de millora.
En aquesta memòria s’explica la fase final del cicle de selecció de la temporada 2016‐
2017 i l’inici de la temporada 2017‐2018, en la que ja es disposa una població d’espigall
millorada respecte les poblacions de partida, però es manté la selecció anual de les
millors plantes. D’altra banda, aquesta temporada, igual que en l’anterior, també es
volen confirmar les bones aptituds de la nova varietat a les condicions del Parc i a les
condicions normals d’una explotació agrícola. I així, poder ratificar els avenços
observats any rere any en els cultius experimentals.

Cultiu experimental dins del Parc Natural (Camp 1)
L’objectiu de l’anterior temporada (2016‐2017) va ser confirmar les bones aptituds ‐
agronòmiques i de rendiment‐ de la nova varietat d’espigall del Garraf a les condicions
ambientals pròpies del Parc. Doncs s’ha de tenir en compte que les successives
seleccions de les plantes fundadores de la nova varietat han estat fetes a la parcel∙la
experimental de la Sínia Sant Gervasi, fora dels límits del Parc, on les condicions
ambientals són una mica diferents i el règim hídric és l’estàndard d’un cultiu de col.
Aquesta temporada (2017‐2018) seguim validant la llavor de la nova varietat ‐
l’obtinguda al juny del 2017‐ en una nova parcel∙la contigua a la parcel∙la que portem
treballant els últims tres anys.
A més a més dels espigalls, a la nova parcel∙la també s’hi han ubicat els materials del
projecte “La millora genètica a través de la història de la col”. Un conjunt de materials
de bràssiques pertanyents a l’espècie Brassica oleracea L. que permeten explicar, de
forma pràctica, com des de la seva forma silvestre, la col ha derivat en nombroses
varietats diferents en forma i utilització (col de cabdell, col de Brussel∙les, kale, bròcoli,
etc.). Tot això, gràcies a la selecció artificial practicada sobre el seu cultiu al llarg del
temps. D’altra banda, l’assaig també inclou alguns materials de l’espècie Brassica rapa
L. que presenten morfologies molt similars a algunes cols, la qual cosa serveix per
4

evidenciar que materials de la mateixa espècie poden ser morfològicament més distints
que materials d’espècies diferents.

2.1.1 Experiment d’adaptació de la nova varietat a la parcel∙la de Can Grau
Donat que el cultiu emplaçat a Can Grau abasta des de principis de la tardor (plantació)
fins a finals de la primavera de l’any següent, aquest apartat de la memòria exposa
activitats del final del cicle de la temporada 2016‐2017 i del començament del cicle
següent, la temporada 2017‐2018.
‐

Desmuntatge del camp (parcel∙la 1), temporada 2016‐2017

Arribat el final del cicle del cultiu es va desmuntar la instal∙lació de la malla anti‐ocells i
la malla per a conills, i es van retirar l’encoixinat de plàstic i la instal∙lació de reg (Figura
1). Uns dies més tard, es va donar pas al bestiar que va desbrossar la parcel∙la de les
restes del cultiu i va femar la terra durant els dies que hi va ser.
El procés de desmuntatge es va dur a terme a mitjan març i va ser realitzat per membres
de l’equip de la FMA amb l’ajuda de l’equip del PN del Garraf. Els materials reutilitzables
(tutors de fusta, malla, vares de ferro...) es van transportar i emmagatzemar a Agròpolis
per emprar‐los en la instal∙lació de la temporada següent.

Figura 1. Desmuntatge de la parcel∙la experimental de Can Grau, dins del PN del Garraf, temporada 2017‐
2018.
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‐

Adequació d’una segona parcel∙la a la finca de Can Grau (parcel∙la 2)

La rotació de cultius ‐successió de diferents cultius en una mateixa parcel∙la al llarg del
temps‐ és una pràctica bàsica de l’agricultura ecològica, tant pel seu efecte sobre la
fertilitat del sòl com en el control de plagues i malalties que afecten als cultius. Per
poder fer efectiva la rotació a Can Grau, i després de tres anys de cultiu de col dins de la
mateixa parcel∙la (parcel∙la 1), aquesta temporada s’ha incorporat al projecte una nova
parcel∙la agrícola (parcel∙la 2) disposada en dos bancals, contigua a la parcel∙la existent
(Figura 2).

1
2
Figura 2. Imatge aèria de la situació i de les dues parcel∙les dins de la finca de Can Grau incloses en el
projecte. (Font: elaboració pròpia sobre imatge del SIGPAC, 28/12/2017).

Prèviament a la instal∙lació del cultiu a la nova parcel∙la, aquesta es va adequar amb un
tancament cinegètic. A continuació es va fer un abonat de fons amb fems d’ovella i el
treball del sòl amb cultivador i discos. Finalment, es va realitzar el condicionament de
la xarxa de distribució de reg i es van desbrossar els marges dels bancals.
‐

Muntatge del camp (parcel∙la 2), temporada 2017‐2018

El cultiu d’experimentació dins del Parc Natural del Garraf es va emplaçar a la nova
parcel∙la disposada en bancals. Donada la disposició del terreny es fer el muntatge de
dos camps separats, un en cada bancal.
Durant la segona quinzena de setembre del 2017 es va dur a terme la instal∙lació de les
dues estructures amb la malla anti‐ocells i la malla per a conills, la col∙locació de
l’encoixinat de plàstic negre, la instal∙lació del reg a cada línia i, per últim, la plantació
(Figura 3).
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Figura 3. Muntatge de les estructures anti‐ocells a la parcel∙la experimental 2 de Can Grau, dins del PN
del Garraf, temporada 2017‐2018.

En primer lloc, es va instal∙lar la malla anti‐ocells. Seguidament, membres de l’equip del
Parc, van col∙locar una malla per evitar l’entrada de conills al cultiu. A continuació, es
van col∙locar 6 línies d’encoixinat de plàstic negre (3 línies/bancal). L’encoixinat de
plàstic evita el creixement d’adventícies a la línia de plantació i, alhora, manté la
humitat del sòl a la línia on creix el cultiu.
El cultiu es desenvolupa amb normalitat i ha rebut diversos regs de suport, en el
moment de la plantació, mentre les plantes eren petites i en les darreres setmanes, ja
que les pluges han estat escasses des de que el cultiu ha estat instal∙lat.
Durant el cultiu s’han realitzat diverses tasques de manteniment com el llaurat amb
motocultor, desherbat al costat de la línia del plàstic i alguns tractaments antifúngics i
insecticides permesos en agricultura ecològica.
Malgrat les barreres físiques, en els dies anteriors a la redacció d’aquesta memòria, el
cultiu ha patit l’entrada del senglar en dues ocasions, que ha comportat alguns
desperfectes com l’aixecament dels plàstics i la pèrdua d’algunes plantes. Per aquest
motiu s’ha instal∙lat un tancament electrificat dins de cada camp (Figura 4).
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Figura 4. A l’esquerra, desperfectes causats per l’entrada del senglar al cultiu experimental del PN del
Garraf. A la dreta, Reparació dels desperfectes i instal∙lació del tancat electrificat dins del camp.

‐

Materials cultivats

Es van plantar 24 materials diferents de cols i altres crucíferes. Els materials van
sembrar‐se en tac en safates de poliestirè expandit de 216 forats el 29 d’agost i van
plantar‐se el dia 6 d’octubre.
Els 24 materials de cols i altres bràssiques pertanyien a les espècies Brassica oleracea L.
i Brassica rapa L. (Taula 1).

Taula 1. Llista dels materials de cols i altres bràssiques cultivats a Can Grau. Hi figuren el nom de la
varietat i el nom científic corresponent.
Varietat

Espècie

salvatge
asa de cántaro
berza gallega
col brotonera de fulla ampla
Kale
cavolo nero di Toscana
col de Brussel∙les
col de Brussel∙les morada
col de cabdell
col de paperina
col llombarda
bròcoli
bròcoli ramificant morat
bròcoli ramificant verd
getti di Napoli
bròquil pellado

Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L. var. costata
Brassica oleracea L. var. acephala
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L. var. acephala
Brassica oleracea L. var. acephala
Brassica oleracea ver. gemmifera
Brassica oleracea ver. gemmifera
Brassica oleracea var. capitata
Brassica oleracea var. capitata
Brassica oleracea var. capitata f. rubra L.
Brassica oleracea var. italica
Brassica oleracea var. italica
Brassica oleracea var. italica
Brassica oleracea var. italica
Brassica oleracea var. botrytis
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col‐i flor
bròquil verd
bròquil taronja
bròquil morat
Grelos
Kallette
col xinesa
espigalls del Garraf

‐

Brassica oleracea var. botrytis
Brassica oleracea var. botrytis
Brassica oleracea var. botrytis
Brassica oleracea var. botrytis
Brassica rapa var. rapa L.
Brassica var. sabellica x gemmifera
Brassica rapa var. pekinensis
Brassica oleracea L.

Gestió agrícola de la parcel∙la en desús (parcel∙la 1)

Com s’ha comentat abans, desrpés de ser desmuntat el camp de la parcel∙la 1, es va fer
l’abonat de fons amb fems d’ovella dipositats durant els dies de pastura. A continuació,
es van realitzar treballs del sòl: llaurat i discos (Figura 5). Un cop a punt la terra, es va
fer la sembra manual de trepadella i la llavor es va incorporar amb un cultivador.

Figura 5. Treballs del sòl per la gestió de la parcel∙la que ha quedat en desús la temporada 2017‐2018.

Cultiu experimental a Vilanova i la Geltrú: experiment de selecció
(Camp 2)
Donat que el cultiu de l’espigall abasta des de mitjan estiu (plantació) fins a finals de la
primavera de l’any següent (recol∙lecta de la llavor), aquest apartat de la memòria
exposa activitats del final del cicle de la temporada 2016‐2017 i del començament del
cicle següent, la temporada 2017‐2018.
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2.2.1 Cultiu experimental de selecció, temporada 2017‐2018
‐

Selecció massal de les millors plantes per selecció participativa

Seguint la línia de treball del projecte, un cop més, i per assegurar que els progressos en
la millora de la varietat de l’espigall responen a les necessitats dels agricultors, la
selecció de les plantes fundadores de la següent generació es va realitzar per selecció
participativa. El treball de col∙laboració entre els agricultors i la FMA que es repeteix
any rere any permet incorporar l’experiència i els coneixements dels agricultors
d’espigalls en el procés d’obtenció de la nova varietat.
Així, a finals de febrer del 2017 vam realitzar la selecció participativa al camp
experimental de selecció emplaçat a la Sínia Sant Gervasi. Es van seleccionar 26 plantes
de les 600 plantades a finals d’agost del 2016. Les plantes es van arrencar de la parcel∙la
de selecció i es van traslladar a un camp aïllat de pol∙linització a Agròpolis – UPC
(Viladecans).
‐

Trasplantació a un camp aïllat de pol∙linització lliure

A la primera quinzena de març, el mateix dia que es van arrencar, les plantes
seleccionades del cultiu experimental de la sínia Sant Gervasi es van trasplantar a un
camp de pol∙linització aïllat equipat amb gàbies de multiplicació amb malla anti‐trip,
situat a Agròpolis ‐ UPC. Allà, es van tornar a plantar i es va introduir un eixam d’abellots
dins la gàbia perquè tingués lloc la pol∙linització lliure entre les plantes (Figura 6).
En el moment del trasplantació es van eliminar totes les flors que ja estaven obertes,
per risc de que vinguessin pol∙linitzades per individus no seleccionats des del camp de
selecció de Vilanova i la Geltrú.

Figura 6. Gàbies de multiplicació construïdes per l’obtenció de la llavor de selecció de la temporada 2016‐
2017.
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‐

Obtenció de la llavor de la següent generació

Al cap de 3 mesos i mig de la trasplantació, quan les síliqües de les plantes ja eren
madures, es va fer la recol∙lecció d’una part de la llavor, planta a planta, per obtenir un
lot de llavor de cada planta (mare) per separat. Es van separar manualment les llavors
de les síliqües, es va fer un cribratge de la mescla de llavors i pellofes amb un tamís de
0.5 cm, i finalment, es van eliminar les pellofes que encara quedaven posant les llavors
amb aigua i eliminant totes les partícules flotants. En acabat, es van estendre les llavors
sobre un paper assecant i es van deixar assecar un parell de dies per després posar‐les
en pots de vidre amb silicagel, identificar‐les degudament i emmagatzemar‐les al banc
de Germoplasma de la FMA (Figura 6).

Figura 6. Tasques de recol∙lecció i obtenció de la llavor de selecció de la temporada 2’16‐2017 de l’espigall
del Garraf.

La resta de la llavor es va collir tota junta en un únic lot i es va portar a la casa de Natura
de Can Grau, juntament amb els estris per netejar‐la, per a la realització de les sessions
de treball tècnic del Camp de treball.
Un cop recol∙lectada tota la llavor, es va desmuntar la gàbia de pol∙linització (Figura 7).

Figura 7. Tasques de desmuntatge de les gàbies de multiplicació situades a Agròpolis – UPC.
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2.2.2 Cultiu experimental de selecció, temporada 2017‐2018
‐

Material vegetal

Es van posar al camp plantes derivades de les plantes seleccionades per selecció
participativa a la sínia Sant Gervasi la temporada anterior. La llavor fundadora
d’aquestes plantes es va obtenir en lots individuals a l’estiu del 2017 (apartat anterior).
La sembra dels espigalls es va fer en safates de poliestirè expandit de 216 forats durant
la primera setmana d’agost. El planter es va fer créixer a l’hivernacle d’un viver del Baix
Llobregat durant un mes i una setmana. Els materials es van plantar el dia 18 de
setembre.
‐

Disseny experimental

L’assaig es va realitzar en una parcel∙la de la sínia Sant Gervasi, finca agrícola situada
dins del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú (41°12'56.4"N 1°42'49.1"E). Aquest any, igual
que l’anterior, a diferència d’altres anys, el cultiu es va plantar fora de la instal∙lació de
la malla anti‐ocells.
L’assaig va consistir en unes 500 plantes d’espigall plantades en 10 línies de cultiu.
El control d’adventícies es va fer amb la col∙locació d’un encoixinat de plàstic negre
sobre la línia de cultiu i amb algun llaurat amb motocultor entre les línies de cultiu. Quan
les plantes encara eren petites, es va realitzar un desherbat manual del forat del plàstic
on es situava cada planta.
Pel que fa al control de plagues i malalties, es van fer alguns tractaments per combatre
la papallona de la col i un tractament fungicida preventiu.
‐

Seguiment del cultiu

Cada 15‐20 dies es van fent visites a la parcel∙la amb l’objectiu de veure l’evolució del
cultiu i fer el seguiment de les plantes assajades. Durant aquest seguiment es realitza el
marcatge de plantes individuals com a candidates per fundar la següent generació de
la varietat. La selecció final, però, es realitzarà al mes de febrer del 2018.
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Assaig d’avaluació de la nova varietat d’espigall en explotacions
agrícoles del Garraf
2.3.1 Temporada 2016‐2017
Tal com s’explica a l’apartat 1.3 de la memòria d’activitats de l’any anterior, la
temporada 2016‐2017 es va realitzar una primera validació de la varietat millorada en
les condicions estàndard de qualsevol explotació agrícola de la comarca del Garraf.
La varietat es va cultivar en 5 parcel∙les d’agricultors membres de l’Associació Espigalls
del Garraf a la comarca del Garraf: 2 parcel∙les a Cubelles i 3 a Vilanova i la Geltrú (Figura
8). Entre totes les parcel∙les es van plantar al voltant de 1.000 plantes.
De les 5 parcel∙les, 4 van aconseguir tirar el cultiu endavant sense incidències. El cultiu
de la cinquena parcel∙la, a la finca de Can Carreras, es va veure afectat per l’atac del
conill i el tudó, i aquest es va donar per perdut.

Figura 8. D’esquerra a dreta: Can Carreras, Can Baró (Cubelles), Sínia Pujadas, Sínia Sant Gervasi (costa)
i Can Alzina (interior) (Vilanova i la Geltrú).

Els objectius d’aquesta validació van ser, per una banda, recollir l’opinió dels agricultors
envers el comportament de la nova varietat en condicions d’explotació agrícola, i per
l’altra banda, fer un estudi pilot sobre l’efecte ambiental en les característiques
sensorials i nutricionals dels brotons i espigalls (diferents estadis de desenvolupament)
de la varietat millorada.
Quant a l’opinió dels agricultors vers la nova varietat, tots estan d’acord en què aquesta
ha funcionat molt bé tant al camp com al mercat.
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Pel que fa als estudis sobre l’efecte ambiental en les característiques sensorials i
nutricionals dels brotons i espigalls de la nova varietat, aquests van ser realitzats per
dos estudiants de Treball Final de Grau amb l’ajuda i supervisió de membres de la FMA.
Els treballs tenien per objectiu determinar l’efecte ambiental i l’efecte de l’estadi de
desenvolupament (brotó o espigall) sobre les característiques sensorials i els
paràmetres químics de l’espigall del Garraf. Ambdós treballs avaluaven, a banda dels
espigalls del Garraf, altres materials vegetals de bràssiques. A continuació, es presenta
la part dels estudis referents als espigalls del Garraf.
‐

Efecte ambiental sobre característiques sensorials

a. Entrenament del panel de tast
Es va entrenar un panel de tast de 9 membres per determinar i avaluar els diferents
atributs que descriuen els espigalls, proposats per López‐Mas (2016) en el seu Treball
Final de Grau2. L’entrenament es va fer en dues sessions.
Per l’entrenament del panel es van preparar un seguit de referències amb diversos
vegetals i additius alimentaris (Taula 2).
Taula 2. Protocol de preparació de les referències associades a cada descriptor sensorial de l’espigall per
l’entrenament del panel.

Descriptor

Vegetal

Intensitat d'olor

Col de cabdell
Kale sense penca
Espigall
Col de cabdell
Kale sense penca
Espigall
Espigall

Intensitat de gust

Amargor

Dolçor

Duresa

Espigall

Temps de cocció Altres addicions
(min)
(g/L)
14
20
14
14
20
14
14

14

Intensitat a
l'escala (0‐10)
1
4
6
2
4
7

Cafeïna
0.0
0.2
0.3
F
G
0.0 0.0
2.3
1.9
4.6
3.7

0
5
8
S
0.0
1.1
2.2

9
14
20
Fibrositat
Espigall sense tija
14
Tija d'api
15
Totes les coccions es realitzen amb aigua destil∙lada (1L/100g de material i 2.5g de sal).
F: fructosa, G: glucosa i S: sacarosa.
2

Espigall

0
3
7
8
5
2
0
10

Lopez‐Mas L., (2016). Anàlisi sensorial de l’espigall (Brassica oleracea L.) del Garraf.
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b. Anàlisi sensorial
‐

Material vegetal

Es va avaluar un total de 8 mostres diferents: 1 mostra de brotons i 1 mostra d’espigalls
de cada parcel∙la en la que el cultiu es va desenvolupar amb normalitat.
‐

Preparació i presentació de les mostres

Les mostres van preparar‐se i servir‐se tal com descriu López‐Mas (2016), afegint una
petita quantitat d’aigua del bullit a la flamera i tapades amb un vidre de rellotge. Un cop
a la cabina de tast, les mostres es van col∙locar en un fogó elèctric i l’avaluació es va
realitzar amb llum vermella. En cada sessió els tastadors van avaluar 4 mostres i es van
realitzar 4 sessions de tast.
‐

Anàlisi estadística

L’anàlisi estadística es va fer amb el programa lliure RStudio i el paquet agricolae. Es va
fer un anàlisi de la variància (ANOVA) segons un model lineal que contemplava els
factors mostra, estadi de desenvolupament (brotó o espigall), tastador i les interaccions
mostra:estadi desenv. i mostra:tastador, seguit del test Tukey de comparació de
mitjanes per la Honestly Significant Difference (HSD).
‐

Resultats

L’ANOVA mostra que hi ha diferències significatives entre els tastadors per a tots els
atributs avaluats. Tot i així, no és significativa la interacció entre la mostra i els tastadors
per cap atribut, excepte per la intensitat d’olor. És important que no surtin diferències
significatives en aquest tipus d'interacció ja que, si apareixen, voldria dir que alguns
tastadors no han entès bé l'atribut per aquestes mostres (Taula 3).
En el cas dels atributs dolçor i amargor, a més de ser significatiu el factor tastador,
també ha estat significatiu el factor estadi de desenvolupament. Això vol dir que per a
aquests atributs hi ha diferències significatives entre brotons i espigalls (Taula 3).
Per l'atribut duresa s'observen diferències significatives entre les mostres collides a les
diferents parcel∙les i també dona significatiu el p‐valor de la interacció de la mostra i
l’estadi de desenvolupament, la qual cosa voldria dir que, la relació de duresa dels
brotons i els espigalls d’una parcel∙la pot variar en les altres parcel∙les (Taula _).
Finalment per l'atribut de fibrositat s'observen diferències molt significatives entre les
diferents mostres recollides en les diferents parcel∙les, entre brotons i espigalls i entre
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els tastadors. També s'han trobat diferències en la interacció entre la parcel∙la i l'estadi
de desenvolupament (Taula 3).
Taula 3. Resultats de l’ANOVA dels atributs mesurats en brotons i espigalls. Valors i significació de
l’estadístic F (p≤0.05).

Parcel∙la

Intensitat
d'olor
0.615

Intensitat de
gust
0.614

Estadi desenvolupament

0.349

Tastador

Dolçor

Amargor

Duresa

Fibrositat

0.068.

0.763

0.001**

8.38E‐07***

0.860

0.020*

0.028*

0.106

5.63E‐07***

1.70E‐14***

6.56E‐05***

<2E‐16***

6.19E‐14***

5.20E‐06***

1.36E‐10***

Parcel∙la:Estadi desenv.

0.659

0.940

0.396

0.210

0.012*

0.002**

Parcel∙la:Tastador

0.268

0.049*

0.479

0.889

0.462

0.177

Els resultats de la comparació de mitjanes dels atributs significativament diferents
segons el factor estadi de desenvolupament mostren que no hi ha diferències
significatives en la intensitat d'olor i la intensitat de gust i tampoc entre els atributs
dolçor, amargor i duresa (Taula 4).
D'altra banda, per l'atribut de fibrositat si que s'observen diferències significatives entre
els dos estadis de desenvolupament, sent els brotons més fibrosos que els espigalls
(Taula 4).
Taula 4. Comparació de mitjanes dels atributs significativament diferents pel factor estadi de
desenvolupament. HSD: Honestly Significant Difference p≤0.05.
Estadi desenv.

Dolçor

Amargor

Brotons

4 a

2.6 a

4.6 a

Espigalls

3.5 a

2.1 a

3.1 b

0.5

0.5

0.6

HSD

Fibrositat

Els resultats de la comparació de mitjanes dels atributs significativament diferents
segons el factor mostra revelen que les mostres de la Sínia Pujadas són
significativament més dures i fibroses que les mostres de les altres parcel∙les (Taula 5).
Taula 5. Comparació de mitjanes dels atributs significativament diferents pel factor mostra. HSD:
Honestly Significant Difference p≤0.05.
Mostra

Duresa

Fibrositat

Sínia Pujades

4.5

a

5.0

a

Sínia St Gervasi

3.7

ab

3.6

B

Cal Baró

3.4

b

3.3

B

Cal Alzina

3.0

b

2.7

B

HSD

1.0

1.0
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‐

Efecte ambiental sobre característiques nutricionals

a. Anàlisis químiques
‐

Material vegetal

Es va avaluar un total de 8 mostres diferents: 1 mostra de brotons i 1 mostra d’espigalls
de cada parcel∙la en la que el cultiu es va desenvolupar amb normalitat.
Quant a la procedència de les mostres, en aquest estudi, les mostres de Can Baró es van
substituir per mostres cultivades a Agròpolis – UPC.
‐

Preparació de les mostres

Les mostres es van preparar de la mateixa manera que per l’anàlisi sensorial, seguint el
protocol de preparació de López‐Mas (2016). A continuació, es van triturar amb un
batedor de braç i es van congelar a ‐20 ºC fins al seu anàlisis.
‐

Paràmetres analitzats

L’anàlisi química va consistir en la determinació de la matèria seca, graus Brix i la
matèria mineral o cendres, seguint els protocols estandarditzats de referència utilitzats
en els estudis químics de la FMA.
‐

Anàlisi estadística

L’anàlisi estadística es va fer amb el programa lliure RStudio i el paquet agricolae. Es va
fer un anàlisi de la variància (ANOVA) segons un model lineal que contemplava els
factors parcel∙la, estadi de desenvolupament (brotó o espigall) i la interacció
parcel∙la:estadi, seguit del test Tukey de comparació de mitjanes per la Honestly
Significant Difference (HSD).
‐

Resultats

L’ANOVA mostra una clara influència ambiental sobre la composició química de
l’espigall del Garraf, ja que en tots els caràcters estudiats (ºBrix, metèria seca i cendres),
el factor parcel∙la ha resultat significatiu. Passa el mateix amb el factor estadi de
desenvolupament. La interacció estadi:localitat també ha resultat significativa pels tres
caràcters estudiats (Taula 6).
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Taula 6. Resultats de l’ANOVA dels paràmetres químics determinats en brotons i espigalls. Valors i
significació de l’estadístic F (p≤0.05).

Estadi desenv.
Parcel∙la
Estadi:Parcel∙la

ºBrix

Matèria seca

Cendres

<0.001***
<0.01**
<0.01**

<0.001***
<0.001***
<0.001***

<0.001***
<0.001***
<0.001***

Els resultats de la comparació de mitjanes dels paràmetres químics pel factor parcel∙la
mostren que els espigalls produïts a la Sínia Pujades són els que registren valors més
elevats de ºBrix (2.9 g sacarosa/100 g d’aigua) i es diferencien significativament dels
produïts a Agròpolis i a Can Alzina (Taula 7).
Pel caràcter matèria seca es diferencien clarament dos grups, per un costat la Sínia
Pujades i la Sínia Sant Gervasi que presenten els valors més elevats (8.5 g M.S./100 g de
puré i 8.5 g M.S./100 g de puré respectivament). I per altre costat Agròpolis i Can Alzina
amb els valors més baixos (8.2 g M.S./100 g de puré i 8.1 g M.S./100 g de puré
respectivament) (Taula 7).
Quant al caràcter contingut en cendres, els espigalls a Agròpolis registren el valor més
elevat (9.4 g cendres/100 g de puré) i es diferencien significativament dels produïts a la
resta de localitats. Pel contrari, els espigalls que registren valors més baixos de
contingut en cendres (7.791 g cendres/100 g de puré) s’han obtingut a la Sínia Sant
Gervasi i es diferencien significativament del produïts a Agròpolis i a Can Alzina (Taula
7).
Taula 7. Comparació de mitjanes dels paràmetres químics analitzats pel factor estadi de
desenvolupament. HSD: Honestly Significant Difference p≤0.05.
Localitat
ºBrix
Matèria seca
Cendres
Sínia Pujades
Sínia Sant Gervasi
Agròpolis
Can Alzina

2.9
2.9
2.7
2.6

HSD

0.2

a
ab
bc
c

8.5
8.5
8.1
8.1
0.1

a
a
b
b

7.9
7.8
9.4
8

c
c
A
B

0.2

Els resultats de la comparació de mitjanes dels paràmetres químics pel factor estadi de
desenvolupament mostren que brotons i espigalls són significativament diferents i que
els brotons presenten valors més elevats que els espigalls en tots els caràcters (Taula
8).
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Taula 8. Comparació de mitjanes dels paràmetres químics analitzats pel factor estadi de
desenvolupament. HSD: Honestly Significant Difference p≤0.05.
Estadi desenv.

ºBrix

Brotó
Espigall

3
2.6

HSD

0.11

Matèria seca
a
b

8.7
7.9

a
b

0.05

Cendres
8.7
7.9

A
b

0.01

2.3.2 Temporada 2017‐2018
‐

Assaig de germinació de la llavor de la temporada 2015‐2016

A fi d’oferir planter i/o llavor de qualitat de la nova varietat d’espigall del Garraf als
agricultors és recomanable determinar‐ne la seva germinació potencial, sobretot
perquè sabem que la qualitat de les llavors disminueix amb el transcurs del temps.
Atenent a l’objectiu de distribuir planter de la nova varietat a demanda dels agricultors
membres de l’Associació Espigalls del Garraf, i tenint en compte que la llavor que
havíem de distribuir, per motius de cronologia, era de la temporada anterior, es va
realitzat un assaig de germinació dels 12 lots de llavor obtinguts la temporada 2015‐
2016 (Figura 9).

Figura 9. Test de germinació dels lots de la llavor de selecció de la temporada 2015‐2016 en plaques de
petri.

Els assajos de germinació permeten avaluar el poder germinatiu de les llavors i estimar
el número màxim de llavors que poden germinar en les condicions òptimes.
L’assaig es va realitzar amb 200 llavors de cada lot en 4 repeticions (50 llavors/repetició)
en plaques de petri amb paper de filtre en condicions òptimes de temperatura i humitat.
Els resultats de l’assaig de germinació es mostren a la Taula 9:
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Taula 9. Percentatge de germinació dels 12 lots de llavor de la nova varietat d’espigall del Garraf assajats
i valor mitjà.

‐

LOT

% GERMINACIÓ

BRAS0107
BRAS0108
BRAS0109
BRAS0110
BRAS0111
BRAS0112
BRAS0113
BRAS0114
BRAS0115
BRAS0116
BRAS0117
BRAS0118

100
100
100
100
100
100
100
94
100
88
92
96



97.5

Distribució de planter de la nova varietat d’espigall del Garraf als
agricultors membres de l’Associació Espigalls del Garraf, temporada
2017‐2018

Al mes de maig del 2017, a demanda dels agricultors membres de l’Associació Espigalls
del Garraf, es van sembrar 52 safates de poliestirè expandit de 216 tacs de la varietat
millorada seleccionada la temporada 2015‐2016 (Figura 10). Es van sembrar un total
d’11.232 plàntules d’espigall, que es van distribuir entre 5 pagesos. A banda. també es
van distribuir unes 5.000 llavors a agricultors ecològics de la comarca, també membres
de l’associació.

Figura 10. Planter de la nova varietat d’espigall del Garraf dins de l’hivernacle.
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En el moment d’escriure la memòria, s’ha realitzat una visita als camps i s’ha recollit la
opinió dels agricultors (Figura 11).

Figura 11. Cultiu d’espigalls a la finca de dos agricultors de l’Associació Espigalls del Garraf. Desembre
2017.
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3. Accions de difusió. divulgació i transferència del projecte
En aquest 2017, coincidint amb la finalització de la primera fase del projecte, la difusió i
divulgació dels resultats i el coneixement generats durant aquests darrers quatre anys
han estat un objectiu important del projecte. Per això, la quantitat i el tipus d’accions
posades en pràctica, dins i fora del projecte en forma de col∙laboracions amb altres
entitats, han permès arribar a col∙lectius de diversos àmbits, més enllà d’aquells més
estretament vinculats als espigalls del Garraf i al propi projecte (agricultors, actors del
projecte i societat de la comarca).

3.1 Manteniment i actualització del portal web
Des de la seva creació, el portal web www.espiagllsdelgarraf.cat ha requerit la
realització d’actuacions de manteniment del gestor de continguts i l’actualització
regular de la informació relativa al projecte: jornades, actuacions, resultats,
memòries.... d’acord amb els objectius marcats d’informar i divulgar el projecte i crear
un espai de difusió per a tots els actors relacionats amb els espigalls del Garraf.
Des del mes de desembre del 2016 fins al mes de desembre del 2017, la web ha rebut
846 visites (sessions) de 611 usuaris. S’han iniciat, de mitjana, 70 sessions al mes. Sent
els mesos de març, maig i octubre els que han registrat més sessions: 114, 111 i 111,
respectivament. Els mesos amb menys visites han estat els de juny, juliol, agost i
setembre (32, 28, 24 i 42, respectivament). Quant al tipus de visitant que inicia les
sessions, 240 (28.4%) són usuaris que revisiten la web i 606 (71.6%) són visitants nous
(Figura 12).

Figura 12. A l’esquerra, representació gràfica del les sessions iniciades cada mes des de desembre del
2016 fins al desembre del 2017. A la dreta, tipus de visitants que inicia les sessions.
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3.2 Jornada de presentació dels resultats de la primera fase del projecte
Amb l’objectiu de fer balanç dels quatre anys del projecte de recuperació de l’espigall
del Garraf, el dia 2 de març del 2017 es va celebrar una jornada divulgativa al camp
experimental de Can Grau. La sessió va ser presidida pel Diputat adjunt d’Espais
Naturals, Jesús Calderer i la presidenta de NODE Garraf, Rosa Huguet (Figura 13).
Durant l’acte es va presentar la nova varietat d’espigalls del Garraf i es van dibuixar les
línies de treball de la segona fase del projecte, que ha de conduir a l’assoliment d’una
marca europea de qualitat per als espigalls del Garraf. Finalment, els assistents van
visitar el cultiu i van degustar un tast d’espigalls a la Masia de Can Grau preparat per
l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels.

Figura 13. Moment de parlaments a durant la jornada de presentació de resultats de la primera fase del
projecte a la parcel∙la experimental de Can Grau.

3.3 Col∙laboració amb entitats que conformen la taula de treball del
projecte
‐

Realització d’un estudi nutricional de l’espigall del Garraf

La FMA amb la col∙laboració de NODE Garraf Agència de Desenvolupament i Xarxa
Productes de la Terra Garraf va realitzar, durant el primer trimestre del 2017, el primer
estudi nutricional de l’espigall del Garraf.
Els objectius de l’estudi van ser 1) determinar els paràmetres fisico‐químics, nutricionals
i bioactius relacionats amb la qualitat nutricional de l’espigall del Garraf i 2) explorar
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l’efecte del tipus de preparació d’espigall en el contingut de compostos bioactius: fenols
totals i activitat antioxidant.
Els resultats de l’estudi van ser presentats a la Llotja i al Congrés Internacional EFFoST
(veure apartats següents).
La memòria de l’estudi pot consultar‐se al següent enllaç:
http://espigallsdelgarraf.cat/content/uploads/2017/12/Mem%C3%B2ria‐estudi‐
nutricional‐espigalls‐del‐Garraf_2017.pdf
‐

Creació del conte ‘La col màgica. El secret dels espigalls del Garraf’

Amb l’objectiu de fer arribar els espigalls del Garraf als més petits i a les seves famílies,
la FMA, amb la col∙laboració d’Origen Garraf, Xarxa Productes de la Terra Garraf,
l’Associació Espigalls del Garraf i Garraf Turisme, i amb el suport de Diputació de
Barcelona i NODE Garraf Agència de Desenvolupament, va tenir la iniciativa de crear
un conte amb contingut per petits i grans.
El conte explica com el Roc, un nen d’entre 5 i 7 anys, descobreix els espigalls del Garraf
gràcies a la seva àvia, i com, tots dos els donen a conèixer al professor i als companys
de l’escola del Roc. El llibret inclou la descripció de la varietat, una recepta, la informació
nutricional de l’espigall i alguns dibuixos per pintar (Figura 14).

Figura 14. Pàgines del conte ‘La col màgica. E secret del espigalls del Garraf’.
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‐

Participació a la 1a Festa de l’espigall

El dia 5 de febrer es va celebrar la 1a Festa de l’espigall a Vilanova i la Geltrú. La festa,
iniciativa de l’Associació Espigall del Garraf, va ser un acte festiu en el que hi va haver
un reconeixement a aquelles persones que han fet una tasca especial la conservació,
difusió i promoció de l’espigall del Garraf. L’acte també va incloure una activitat infantil
i un tast d’espigalls elaborat i servit per l’Escola d’Hostaleria Joan R. Benaprès de Sitges.
‐

Acte a l’Escola Hostaleria de Castelldefels en l’intercanvi amb la Scuola
Alberguiera de l’Alguer

Durant els dies de l’1 al 7 d’abril del 2017 l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels (EHC) va
rebre a les seves instal∙lacions la visita de 14 estudiants d’intercanvi de la Scuola
Alberguiera de l’Alguer. Aquest intercanvi s’emmarca dins dels convenis entre la
Diputació de Barcelona i l’Obra Cultural de l’Alguer, així com entre el Parc del Garraf i el
Parc de Port Conte, a l’illa de Sardenya.
L’EHC està adherida al programa Parc a taula de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona, i l’objectiu de l’intercanvi va ser conèixer la gastronomia i la
cultura de la zona. Així. entre les diverses activitats programades per als alumnes
visitants, es va organitzar un acte en el que membres de la FMA van presentar el
projecte de recuperació i millora de l’espigall del Garraf.
‐

Col∙laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai en el marc del Camp
de treball de Can Grau

Aquest any s’ha fet efectiva la participació del Camp de treball d’arqueologia al Garraf,
gestionat per la Fundació Catalana de l’Esplai, en tasques puntuals del projecte de
recuperació i millora de l’espigall del Garraf. Durant els 15 dies que va durar el Camp de
treball, 24 joves d’arreu de Catalunya van participar en la campanya d’excavació del
jaciment arqueològic del Castell Vell d’Olivella i també en aquest projecte
(http://www.acjoventut.cat/CampsDeTreball/fitxes/3006.pdf).
La col∙laboració entre el Camp de treball i el projecte es va definir amb les actuacions
següents: una sessió de presentació del projecte per part de membres de la FMA i dues
sessions de treball tècnic en les que els joves van realitzar el procés de neteja i obtenció
de la llavor de selecció de l’espigall del Garraf.
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‐

Participació a la primera edició de La Llotja

Entre els dies 23 i 26 de novembre del 2017 va tenir lloc La Llotja, un esdeveniment
enogastronòmic amb la finalitat d’afavorir el coneixement dels productes autòctons del
mar i la terra i la promoció de la cultura culinària genuïna del Garraf i el Penedès. Entre
els diversos actes programats va tenir lloc, a Sitges, la presentació, per part de la FMA,
de l’Estudi dels valors nutricionals de l’espigall del Garraf (Figura 15). Estudi realitzat
per la mateixa FMA amb la col∙laboració de NODE Garraf Agència de Desenvolupament
i Xarxa Productes de la Terra Garraf.

Figura 15. Presentació de l’Estudi dels valors nutricionals de l’espigall del Garraf per part del Joan Simó
de la FMA.

3.4 Publicacions d’àmbit científic
El coneixement generat després de cinc anys de treball ha donat lloc a tres publicacions
d’àmbit científic: un article a la revista tècnica HORTICULTURA i dos pòsters a
congressos.
‐

“Recuperación y mejora de la variedad tradicional de col ‘espigall del
Garraf’ (Brassica oleracea L.)”

Article publicat a la revista HORTICULTURA. Especial brásicas publicat en motiu del VII
Internacional Symposium on Brassicas (publicat on line el 26/04/2017).
http://espigallsdelgarraf.cat/recuperacion‐y‐mejora‐de‐la‐variedad‐tradicional‐de‐col‐
espigall‐del‐garraf‐brassica‐oleracea‐l/
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‐

“Desenvolupament de metodologia per l’anàlisi sensorial descriptiu de la
col brotonera”

Participació al II Congreso Nacional de la Asociación Española de Profesionales del
Análisis Sensorial (AEPAS). 18‐20 d’octubre del 2017. València.
http://espigallsdelgarraf.cat/desenvolupament‐de‐metodologia‐per‐lanalisi‐sensorial‐
descriptiu‐de‐la‐col‐brotonera/
‐

“Caracterització nutricional i activitat antioxidant de l’espigall del Garraf
sota diferents mètodes de cocció”

Participació al 31è Congrés Internacional EFFoST 2017. 13‐16 de novembre del 2017.
Sitges.
http://espigallsdelgarraf.cat/caracteritzacio‐nutricional‐i‐activitat‐antioxidant‐
lespigall‐del‐garraf‐sota‐diferents‐metodes‐de‐coccio/

3.5 Treballs final de Grau
La realització del projecte ha permès l’elaboració de 2 Treballs Final de Grau duts a
terme per estudiants de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona: 1 d’anàlisi
sensorial de l’espigall i l’altre d’anàlisi química.
‐

“Caracterització química i nutricional de varietats tradicionals de
bràssiques i altres varietats d’alt valor afegit”

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/108360/memoria.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
‐

“Efecte ambiental sobre les característiques sensorials de la col
brotonera i els espigalls”

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/107396/memoria.pdf?sequence=1
&isAllowed=y
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