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ins de Granollers, 
Palou administra-
tivament no és res, 
ni un barri: de fet, 
jo en dic paratge.” 

Són les primeres paraules 
que pronuncia Vicenç Planas, 
tècnic de dinamització agrària 
de l’Ajuntament de Granollers, 
amb qui ens trobem a l’oficina 
que té al complex municipal 
de Can Muntanyola, una de les 
antigues masies de la zona ara 
envoltada de naus industrials. 
“Palou era un antic municipi 
que fa uns cent anys Granollers 
es va annexionar”, puntualitza. 
Ara mateix, quan parlem de 
Palou, s’hi inclou l’antic poble 
–que encara té una certa iden-
titat amb mig miler de veïns en 
una desena de barris dissemi-
nats–, el vell ajuntament, l’as-
sociació de veïns i l’església; el 
polígon del Congost, i també la 
part agrària, amb masos com 
el que ens acull o l’imponent 
Junyent.

Productes de Palou
Com a paratge, aporta la gran 
majoria del sòl agrari de Gra-
nollers, amb unes tres-centes 
hectàrees de regadiu. “Però és 
una agricultura molt paisatgís-
tica i poc dinàmica econòmi-

cament”, s’afanya a remarcar 
Planas: “Com passa en molts 
llocs, hi ha pocs pagesos, gent 
que treballa el tros no profes-
sional, i la majoria ja d’edat 
avançada.” En aquest context, 
aquest jove tècnic municipal va 
aterrar a Palou el desembre del 
2011 amb l’encàrrec de l’ajun-
tament de dinamitzar la zona, 
en tots els sentits. Pocs mesos 
després de començar a treba-
llar es va posar fil a l’agulla a 
una de les línies mestres del 
projecte: el llançament de la 
marca Productes de Palou. “Es 

tracta d’una marca privada, 
enregistrada per l’ajuntament 
amb una imatge gràfica creada 
expressament per un disse-
nyador, que tenia per objectiu 
de destacar i visibilitzar el poc 
producte local que hi comença-
va a haver, i els nous que s’han 
anat generant aquests anys, 
en comerços de Granollers.” 
Ara mateix, aixoplugats sota 
aquesta marca podem trobar 
en algunes botigues identifi-
cades de la capital del Vallès 
Oriental des de cigrons fins a 
verdura, passant per derivats 

lactis, mel, mongeta del gan-
xet, ous, pollastre i el vi Beier 
dels Bardissots [vegeu article 
específic], produït des de l’any 
passat en una petita vinya al 
vessant de secà de la serra de 
Llevant.

Poc o molt, tots aquests 
productes ja s’han començat a 
visualitzar a Granollers, mal-
grat que Planas té molt clar 
després de sis anys que el coll 
d’ampolla continua essent la 
producció, limitada per unes 
parcel·les molt petites i de 
propietat molt fragmentada. 
“Els productors tenen ganes de 
vendre a la ciutat i el comerç 
de Granollers també, però una 
cosa és tenir-ne ganes i l’altra 
aconseguir-ho. Ara, algunes 
botigues sí que han servit de 
reclam, com també el mercat 
del dissabte, inaugurat el gener 
passat, on hi ha cada setma-
na una parada amb tots els 
Productes de Palou.” [vegeu 
requadre]

Valoritzar i dinamitzar l’espai
En paral·lel a la marca, fa tres 
anys l’ajuntament va impulsar 
un pla estratègic de la zona 
amb tots els agents i sensibi-
litats del paratge: veïns, pro-
ductors, pagesos, industrials, 

“A Palou tenim un entorn 
més o menys favorable perquè 
hi passin coses”

“D

Conversem amb Vicenç Planas, tècnic municipal de dinamització agrària a Granollers
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Mongeteres a Palou, a la vora de la gran ciutat.
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restauradors… En van sortir 
tres grans desitjos, que detalla 
Planas: “La voluntat de dina-
mitzar un espai agrari ple d’ac-
tivitat, dinàmic, no de pessebre 
sobreprotegit; les ganes de 
recuperar el sentiment de barri 
i les dinàmiques ancestrals de 
la parròquia; i la necessitat 
de donar-ho a conèixer tant 
a Granollers com també més 
enllà, sobretot amb iniciatives 
reeixides i singulars com la 
granja de pollastres ecològics 
Can Pep Julià i la nova format-
geria a punt de néixer a recer 
de la Granja Ventosa de llet de 
vaca. “La més propera que hi 
ha a Barcelona en aquests mo-
ments”, remarca.

Respecte a l’últim eix, 
l’ajuntament vol que Palou 
sigui un pol d’atracció més 
enllà de la producció agrícola: 
“Per això volem donar suport 
a activitats agràries compati-
bles, sigui amb lleure, educació, 
restauració o transformació 
d’indústria artesana”, explica 
Planas: “I, en aquest context, 
constatem que la ciutat té pre-
sent el paratge, ara hi ha mol-
tíssim ús públic sobretot amb 
la Mitja Marató de Granollers, 
que és molt potent i fa que des 
del mes de setembre a qual-
sevol hora hi hagi molta gent 
corrent i passejant pels camins 
de Palou.” I aquí recorda que 
ara fa tan sols vint anys, tota 
aquesta zona era molt degra-
dada i el Congost, un dels rius 
més contaminats, ple d’horts 
incontrolats: “Ara el riu és net 
i s’intenta naturalitzar-ne la 
llera, i això que és envoltat de 
polígons i autopistes. S’ha anat 

millorant l’àrea i, de retruc, l’ús 
públic ha augmentat i molt!”

La gent de Granollers se 
l’ha fet seu paisatgísticament, 
ambientalment i econòmica-
ment, i fins i tot des del punt de 
vista cultural, assegura Planas, 
però també població de fora de 
la ciutat i la comarca. Hi aju-
den, precisament, alguns dels 
productors locals com Lourdes 
Busquets, al capdavant des del 
2013 de la granja de pollastres 
ecològics Can Pep Julià. Filla 
d’una casa de pagès de Palou, 
on hi havia hagut porcs i va-
ques, arribada l’hora va decidir 
d’estudiar capacitació agrope-
cuària. “Mon pare mantenia la 
terra i quan es va morir em va 
saber greu de perdre tot aquell 
bagatge i vaig optar per tornar 
a Palou i començar amb els po-
llastres”. En la decisió, confes-
sa, hi va tenir molt a veure una 
xerrada que hi va haver sobre 
la marca Productes de Palou: 
“Em va semblar positiu i em va 
fer gràcia perquè no hi havia 
hagut res així fins aleshores. Jo 
me n’havia anat de Palou i te-
nia curiositat per retrobar-me 
amb velles cares conegudes i 
fer caliu i pinya amb gent del 
passat. En certa manera, hem 
tornat a fer poble.” Els seus 
pollastres ecològics són el 
primer producte certificat de 
Granollers i es venen al mercat 
local i en grups i cooperatives 
de consum: “Tot i que durant 
la carrera em van encaminar 
cap a explotacions extensives 
i industrials, ara ho faig tot al 
revés, m’agrada i m’ha anat bé: 
la vida canvia molt!”

La Granja Ventosa, portada 

tota la vida per Isidre Vento-
sa, també va estar a punt de 
tancar fa ben pocs anys, en 
aquest cas arran de la desa-
parició de les quotes lleteres a 
la Unió Europea i la decisió de 
les grans centrals de deixar de 
comprar als petits productors. 
“Les centrals van començar 
a decidir qui havia de plegar 
i qui no, segons l’edat, i jo no 
volia: ‘Ja t’ho faràs!’, em van 
dir. I sí, ja m’ho faré!” D’entra-
da, fa tres anys va obtenir el 
registre sanitari per vendre 
llet crua envasada: “I de resul-
tes em va venir l’ajuntament a 
demanar-me que volien inclou-
re la meva llet als Productes 
de Palou, però vaig dir que no 
perquè no tindria sortida.” I és 
que els principals consumidors 
del seu producte són magribins 
i sud-americans de la comarca 
i de molt més enllà, amb el qual 
fan els seus qualls i formatges. 
“Amb l’ajuntament aleshores 
vam pactar de fer formatge, 
però també els vaig dir que 
jo no el faria: per això em van 
portar un noi que ja havia 
vingut per aquí amb la canalla 
a veure el bestiar i que bus-
cava, de moment sense èxit, 
una casa a Palou per fer-ne.” 

Gràcies a l’ajuda i intercessió 
de l’administració, una nau de 
la Granja Ventosa s’ha pogut 
adequar i condicionar perquè 
dos socis, un de Granollers i un 
altre de Sant Celoni, afinadors 
de formatge amb força expe-
riència i canals de distribució 
establerts, n’elaborin d’aquí a 
ben poc a Palou: “Compren for-
matge i l’acaben de retocar per 
vendre’l a restaurants, alguns 
amb estrella Michelin i tot”, 
s’exclama Ventosa.

“És un projecte molt maco 
de simbiosi, perquè tens una 
nova activitat d’elaboració de 
formatges a la mateixa granja 
de producció de llet de tota la 
vida”, afegeix orgullós Planas: 
“La meva feina és aquesta, 
crear un entorn favorable per-
què s’implementin a mitjà i a 
llarg termini noves activitats 
a Palou posant en contacte 
productors i propietaris de 
terres, i ajudant-los amb tot 
l’assessorament que calgui, 
amb intermediació, amb l’aval 
de l’ajuntament, amb la marca 
local, amb el mercat setmanal, 
amb una línia de subvencions 
biennals a la producció…” “Te-
nim un entorn més o menys 
favorable perquè hi passin co-
ses”, rebla, abans d’esmentar 
l’última iniciativa implantada a 
la zona amb tot el seu suport: 
“El cas de la vinya del Beier 
quantitativament representa 
poca cosa, però simbòlicament 
ens sembla molt important 
perquè és l’única vinya comer-
cialitzable de Granollers i ens 
pot ajudar a situar-nos en el 
mapa del vi català.” 

Mercat del dissabte
Parlar de Granollers és parlar de la magnífica plaça de la Porxada medieval i del 
seu mercat mil·lenari, aprofitant que la ciutat era i és cruïlla de camins entre 
Barcelona, Girona i Vic. Cada dijous, el mercat setmanal de la capital del Vallès 
Oriental acull nombroses parades centrades bàsicament en volum i preu, la 
majoria de revenedors. Però des del gener, cada dissabte a la plaça de la Corona 
hi ha un nou mercat a la ciutat on el requisit dels participants és que han de 
ser productors alimentaris. Fins ara n’hi ha divuit, la meitat de producte fresc i 
l’altra de producte elaborat, i en conjunt amb una part important de producció 
ecològica. Una d’aquestes parades és dedicada a mostrar tota la varietat de la 
marca Productes de Palou, amb la suma de sis petits productors de pollastres, 
mongetes del ganxet, verdu-
ra, vi… “El mercat del dissab-
te ens permet vendre encara 
més la imatge de Granollers 
com a motor agrícola de la 
comarca i, alhora, també és 
una manera regular de mos-
trar els productes de Palou”, 
detalla el tècnic municipal 
Vicenç Planas.

Vaques lleteres a la Granja Ventosa.Visita del postgrau de Dinamització Local 
Agroecològica (UAB)
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