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Aquest diumenge, passejada guiada per conèixer
l’aposta innovadora de Gallecs per l’agricultura
ecològica
El proper diumenge, 20 d’octubre, el Centre d’Estudis Molletans organitza
una passejada guiada per Gallecs, dins de les activitats paral·leles a
l’exposició El món agrari a les terres de parla catalana, que es pot visitar
al Centre Cultural La Marineta fins al 31 d’octubre.
De la mà de Gemma Safont, el Centre d’Estudis Molletans (CEM) us proposa
una passejada guiada matinal per descobrir l’agricultura ecològica de Gallecs.
Gemma Safont és enginyera tècnica agrícola i gerent del Consorci del Parc de
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. L’itinerari començarà al parc de Can Borrell
a les 10h, és gratuït i no cal inscripció prèvia.
Gallecs s’ha convertit en un espai pioner, innovador i de referència obligada, a
nivell de tot Catalunya, gràcies a l’agricultura ecològica. En poc més d’una
dècada, els homes i dones que conreen aquesta terra han sabut fet un gir i han
apostat de manera clara i ferma pels productes de qualitat i la recuperació de
varietats antigues de gran valor culinari. El resultat d’aquesta gestió ha permès
portar el nom de Gallecs directament a la taula, amb productes tan
emblemàtics com la mongeta del ganxet, el cigró menut, les hortalisses de
temporada, els pans elaborats amb farina d’espelta, xeixa o blat Montcada, o
fins i tot, la creació de la cervesa artesana “Toc d’espelta”.
Gallecs és agricultura però també natura i paisatge. Gallecs és un espai
singular de gran bellesa, una finestra en el temps que ens recorda el passat
agrari de la plana vallesana. El dinamisme de Gallecs és el contrapunt als
orígens agraris de Mollet. Aquesta dualitat, Mollet – Gallecs, passat i present
agrari, la recull l’exposició El món agrari a les terres de parla catalana, que es
pot veure fins el 31 d’octubre al Centre Cultural La Marineta.
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