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Ahir i Avui de la maduixa a Sant Cebrià 
 

A diferència de les primeres Fires de la Maduixa (anys 

1999, 2000, 2001...) en les quals el nombre de 

productors locals que oferien a la venda el seu 

producte, era considerable, en les darreres 

celebracions (anys 2010, 2011 i 2012), els estands 

d’exposició i venda de maduixes i dels productes que 

se’n deriven com els pastissos o les confitures, s’han 

reduït a dos o tres com a màxim, mentre que la 

majoria d’estands i paradetes són d’artesania, de 

bijuteria, complements, embotits, formatges, 

elaboració de “crêpes”, “gauffres”, coques, etc. Davant 

d’ aquesta realitat, la pregunta sorgeix naturalment: 

“per què l’agricultura ha entrat en decadència en un 

poble que tradicionalment havia viscut d’aquest 

sector”? I, derivades de la pregunta inicial: quin és 

l’estat actual de la producció agrícola en el municipi?, 

quina ha estat la evolució dels conreus hortícoles -- 

maduixa sobre tot -- però també altres productes que 

es conreaven abans com la vinya o la patata i més 

actuals  com el pèsol, les mongetes del “ganxet” la 

seva, les hortalisses... que en les dècades dels 80 i 90 

del segle XX cobrien la majoria dels vessants dels 

turons exposats al sol i que en l’actualitat han 

esdevingut gairebé testimonials?. 

Actualment, Sant Cebrià té una població de més de 

3.300 persones. Un creixement demogràfic tan 

considerable en les dues últimes dècades ha causat, 

sense cap dubte, un canvi en l’estructura urbanística i 

econòmica de la població. El primer POUM (pla 

d’ordenació urbanística municipal) va permetre les 

edificacions a l’entrada del poble, en els terrenys entre 

la riera i les primeres cases de la població, amb la 

conseqüent arribada de nous vilatans que, atrets pels 

preus més econòmics dels habitatges, van comprar el 

pis, treballen fora del poble i hi venen a dormir. La 

presència de nova població ha portat nous comerços: 

s’han obert botigues diverses.  El comerç en el poble 

ha pres una dinàmica, una empenta i una 

diversificació que abans no tenia. 

Al mateix temps d’aquest creixement que ha 

comportat molts canvis en la vida dels vilatans, 

l’activitat agrícola, que era la principal font de riquesa  

de la població, ha sofert una disminució notable que, a 

part de la pressió urbanística i la diversificació 

econòmica, ha estat causada, d’una banda, per 

l’augment del preu del planter, de les energies, dels 

productes fitosanitaris i de la mà d’obra i, de l’altra, per 

la forta competència de la maduixa produïda en altres 

indrets d’Espanya (Huelva sobre tot) que tenen una 

orografia i una meteorologia més favorables al conreu 

d’aquesta fruita i que poden oferir preus més baixos i 

ma d’obra menys costosa mentre que, en la nostra 

comarca, el preu de la maduixa no ha variat massa en 

vint anys. Molts pagesos, en veure el descens de 

rendibilitat de la seva feina en proporció a l’esforç que 

aquesta suposa, han abandonat les terres per cercar 

un nou treball que els asseguri un sou,  els demani 

menys dedicació i els alliberi de preocupacions. A 

aquests factors hem d’afegir el fet que les noves 

generacions no volen seguir els passos dels seus 

pares en el sector agrícola. Cada vegada són més els 

que segueixen estudis secundaris, professionals i 

superiors en clar contrast amb el que succeïa en el 

passat quan els fills dels pagesos (i també els d’altres 

sectors) continuaven la feina tradicional de la família.  

En la Fira de l’any passat, any 2012, el CESC va fer 

una recerca directa per esbrinar la situació real del 

cultiu de la maduixa a Sant Cebrià. Ens vàrem apropar 

als dos estands que oferien el producte. Un dels 

estands tenia a la venda maduixes dels propietaris 

productors locals i l’altre la producció dels nouvinguts 

que tenen terres arrendades en el terme municipal. 

En Mustafà i El Ayachi, que en aquell moment eren a 

l’estand, ens explicaren que, quan vivien al Marroc,  ja 

es dedicaven a l’agricultura. Treballen al camp perquè 

no els queda altra solució. Són arrendataris de les 

terres que algun propietari local no conrea per raons 

diverses: per l’edat, perquè fa una altra feina, perquè 

el propietari ha traspassat... En el poble són 6 o 7 

nouvinguts amb terres arrendades. Diuen que el 

lloguer els costa car, que han invertit molts diners i 

tenen moltes despeses. La feina no els és massa 

rentable, només en treuen per anar tirant i pagar 

impostos. Es queixen molt dels impostos. Treballen els 

camps perquè no tenen res més i han d’alimentar la 

família. Porten el seu producte a un antic productor 

local que els subministra el planter, els compra la 

producció i s’encarrega de la comercialització. No fan 

gaire vida de poble, no estan gaire  integrats. No tenen 

la sensació de ser rebutjats, però fan vida entre ells i 

treballen entre ells. Planten una vegada a l’any i la 

producció depèn de la temporada, del temps. Si 

l’hivern és molt fred, només podran collir de finals 

d’abril a finals de juny. Cultiven dues varietats de 

maduixa, la “pájaro” i la “albión”. Es veuen obligats a 

diversificar una mica el producte i a sembrar pèsols i 

cebes per arribar a sortir-se’n amb molts sacrificis. Ens 

diuen que, abans, quan la utilització del bromur de 

metil estava permès, tot era més fàcil, però ara, amb 

la prohibició del bromur i d’altres pesticides, no poden 

combatre les malalties de la planta. Actualment 

pateixen un fong que emmalalteix els maduixers i les 

plantes es moren, per això el temps de producció és 

tan curt. Amb les plantes mortes, han d’esperar el mes 

de juliol per poder tornar a plantar. Han vingut a la Fira 

de la Maduixa per primera vegada, perquè mai els 

havien convidat. Estan contents de ser-hi, però no 

creuen que venguin massa perquè  el preu és car. Els 

hauria agradat posar un preu competitiu a les seves 

caixes però no ha estat possible. Els han dit que el 

 



 

 

preu havia de ser fix i igual per a tots els pagesos i no 

ho acaben d’entendre; argumenten que així no hi ha 

competència i diuen que, en motiu de la Fira, el preu 

hauria de ser més baix... 

En l’estand de propietaris productors locals trobem, en 

el moment de la nostra visita, la família Ripoll, de Can 

Martilari, una família els orígens de la qual en el poble 

es remunten  a l’any 1806 i en Jaume Pla, de Ca 

l’Estrany.  Parlem amb en Ricard, besnét d’en Martí 

Ripoll que va comprar la casa el 1915,  la seva muller, 

Roser, i el seu fill  Ricard que cursa la carrera de 

geografia a Barcelona. Ens reben amablement i es 

mostren disposats a donar-nos la informació que 

demanem. Les terres de la seva propietat tenen una 

extensió de tres hectàrees però, en l’actualitat, en 

Ricard (el pare) només en cultiva mitja. Fa feina de 

pagès durant quatre hores de bon matí i la resta del dia 

treballa a la fàbrica. Expliquen que l’agricultura no és 

rentable, que en Ricard encara conrea perquè tenen 

una botiga de propietat al centre del poble i poden 

vendre-hi els seus productes sense intermediaris. 

Remarquen que fa uns anys, durant els 70 i 80 del segle 

passat, es podia viure bé de la maduixa, però que ara 

no. Sempre han conreat tres varietats: la “pájaro”, la 

“albión” i la “gaviota” que és la que més rendeix. 

Insisteixen que, si no tinguessin la botiga, haurien llogat 

els camps com han fet altres pagesos. En Jaume Pla, 

de Ca l’Estrany, per la seva banda, és conscient de les 

dificultats, de les malalties de la planta i dels fongs que 

contaminen la terra, de les plagues, del complicat que 

resulta fer-se amb un planter en bones condicions.... 

però es mostra optimista i partidari d’un producte de 

qualitat per fer front al futur i a la competència. 

Actualment, a menys d’un hivern molt rigorós, poden 

collir tot l’any, encara que, a l’hivern, la producció és 

més baixa. Argumenta convençut que els pagesos no 

poden rendir-se i que s’han de trobar solucions per 

vèncer les dificultats Tan ell com el seu germà Josep 

han apostat pel cultiu hidropònic que consideren la 

millor opció en l’actualitat per estalviar aigua i adob, per 

evitar l’erosió del terreny i la contaminació dels aqüífers i 

per produir una maduixa de gran qualitat amb molt bona 

sortida entre una clientela que busca la diferència. Ens 

remarca que moltes generacions de pagesos de Sant 

Cebrià han treballat molt dur, han lluitat molt des de 

sempre per tirar endavant en condicions molt precàries, 

han tingut sempre la virtut d’estalviar per als moments 

difícils i de no malgastar mai. Avui dia sembla que 

aquesta vida de sacrificis només l’accepten els 

nouvinguts arrendataris que estan fent un producte de 

bona qualitat. 

Si fem la comparació de la superfície en hectàrees de 

cultiu del l’any 1989 al terme de Sant Cebrià, amb 

l’actual, el resultat és desolador. Els següents mapes 

amb les zones de conreu delimitades  mostren 

clarament la forta davallada de la producció agrària.

 

 
Mapa de les zones conreades el 1889. La superficie total cultivada va arribar, el 1989, a les 124,53 (Ha) 

 

 
Zones conreades i abandonades l’any 2011. El 70,18% de superfície cultivada l'any 1989, es troba abandonada en 

l'actualitat.. 



Avui dia els agricultors disposen de moltes més 

facilitats quant al reg, als adobs, al tractament de 

malalties, a la distribució i comercialització del 

producte... que els pagesos del segle passat -- tot 

i les prohibicions d’utilització de substàncies 

químiques que poden ser nocives per a la salut i 

que abans eren permeses -- . Però és evident 

que els pagesos d’abans tenien un esperit de 

sacrifici i una  resolució a esmerçar en la seva 

feina tantes hores com calgués, que en 

l’actualitat no es troba en la gran majoria 

d’agricultors, pot ser perquè, en un passat no 

gaire llunyà, els guanys eren considerables i ara 

no ho són tant . “No val la pena treballar la terra 

si no en trec una  rendibilitat” podria ser la frase 

que resumeix el pensament d’aquells pagesos 

que han abandonat els camps (89 Ha de 1989 al 

2011) o que els han llogat a nouvinguts que, ells 

sí, estan disposats (de ben segur per imperiosa 

necessitat) a fer els sacrificis i el dur treball que, a 

mitjans del segle passat, feien els autòctons.  

Sobre el futur de l’agricultura a Sant Cebrià hi ha 

opinions diverses entre els productors locals. Hi 

ha qui pensa que no hi ha futur, que la davallada 

no s’aturarà i que s’arribarà a un moment que ser 

pagès al poble serà molt minoritari, gairebé 

testimonial, però  també hi ha postures més 

optimistes que creuen en el sector i que li veuen 

possibilitats de futur, sempre i quan es faci un 

producte d’excel·lent qualitat per al qual els 

consumidors estiguin disposats a pagar una mica 

més. El que cal és fidelitzar una clientela i poder-

li oferir bon producte tot l’any.  

                                                                                        

Equip de redacció del CESC 

Imatges dels mapes i xifres de producció cedides 

per: 

 

Ricart Ripoll Pi i Meritxell Alcañiz Puig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EL CESC INFORMA: 

 

AGRAÏMENTS: 

 

El Cesc  agraeix al Sr. Delfino Benito Boluda, 

agent de policia local de Sant Cebrià de Vallalta, 

la donació del seu  uniforme complet que portava 

en els anys  80 i 90, i que passarà a formar part 

del nostre museu com a testimoni de la història 

del nostre  municipi. 

 

El CESC agraeix a la Empresa de lampisteria R. 

Coll, l’aportació benèvola de la seva feina en la 

instal·lació de buidatge directe dels nostres 

deshumidificadors. La nostra seu social pateix 

d’un fort grau d’humitat que, de no disposar de 

deshumidificadors, posaria en perill els 

documents dipositats al nostre Centre. Poder 

gaudir del buidatge directe d’aquests aparells ens 

allibera de una tasca de buidatge que un membre 

de la Junta del CESC havia de fer diàriament. 

 

TRASPÀS: 

 

El CESC comunica a tots els seus socis i amics el 

traspàs del Sr. Enric Graupera Iglesias, mestre 

neuler de Mataró, el passat dia 25 de març. El 

senyor Graupera ha estat soci del nostre Centre 

d’Estudis des de l’any 2004 i artífex de les neules 

medievals que cada any, durant les festes de 

Nadal i Reis, pengen de l’altar major de l’església 

del nostre poble. Vàrem poder gaudir del seu art 

fent neules quan ens va visitar més d’una 

vegada.   

 

 

 

 

Amb el suport de: 

 

 

 

 

 

Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 

cesc-santcebria@hotmail.com 

http://cescsantcebria.wordpress.com/ 

937630154 - 680128845 
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