Horts del Pla del Llobregat
El Papiol
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Fàcil
Productiu
Privada
Diversos propietaris
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Descripció
Zona de cultius d'horta que s'estèn per tota la plana fèrtil de la vall del Llobregat. Està travessada pel rec i
les seves derivacions, i abans era regada per sínies de les que avui només queda un exemplar amb un relatiu
bon estat de conservació. Actualment els cultius principals són fruiters i hortalisses.

Observacions:
El parc fluvial del qual formen part aquests horts, té més de trenta quilòmetres de longitud, des del
Pont del Diable, a Martorell, fins a la seva desembocadura al mar al Prat de Llobregat.
L'agricultura va ser molt important pel Papiol (Faura i Casanovas: 1999: 197). Les hortes
proporcionaven les fruites i verdures a la població i encara més enllà.
L'agricultura es va complementar amb el treball en altres oficis o a les fàbriques, que proporcionaven
per a molt dels veïns del Papiol el gruix del jornal que portaven a casa. De manera que molt sovint
s'alternava en el mateix dia el "torn de la fàbrica" amb el treball al seu petit trosset. Les fàbriques que
havia en el terme -les filatures, la paperera les bòbiles, ho permetien. Es produïa, doncs una simbiosi
entre agricultura i indústria que va permetre la coexistència dels dos sectors durant molt de temps.
Es te memòria de la plantació de mongetes del ganxet, patates, enciams, faves, pésols, tomàquets,
pebrots, maduixes, que sobretot es produïen pel consum de la casa.
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