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MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER I L ’APROFITAMENT 
COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS 
 
 
El treball de la cistelleria i de creació amb fibres vegetals és una de les pràctiques més 
antigues que estan documentades a Catalunya. Des de fa segles, les comunitats han 
treballat amb els recursos naturals del seu propi entorn, creant tot tipus d’objectes i eines de 
feina, fent ús de vegetals com el vímet, el margalló i altres plantes, especialment adreçades 
a les tasques del camp. La conservació del medi natural, actualment, introdueix la gestió 
sostenible dels recursos silvícoles, fent necessària en molts casos la recol·lecció i 
intervenció humana per a una gestió eficient del paisatge.  
 
En el cas de l’Hospitalet i la comarca del Baix Llobregat, aquestes plantes són espècies 
vegetals pròpies del paisatge mediterrani i de ribera i, per tant, abundants a determinades 
zones de la ciutat, degut a la proximitat del terme municipal de l’Hospitalet respecte el Delta 
del Llobregat. Així doncs, es pot trobar margalló plantat a les rotondes i en altres espais 
enjardinats ( rotonda a dalt de la Rambla Just Oliveras, al barri de la Florida, al Parc de la 
Marquesa...)  
 
La riquesa natural silvestre, dins del la flora urbana de l’Hospitalet, tant a espais verds, com 
a dins dels parcs i jardins, és un patrimoni també de totes les veïnes i veïns de la ciutat. El 
seu coneixement, sobre tot per part dels escolars com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, 
és clau per a entendre i respectar la biodiversitat que pot oferir una ciutat, però també pot 
obrir la porta a recuperar i posar en valor pràctiques culturals que tot i que hem de 
resignificar des de la contemporaneïtat  sens dubte enriqueixen la realitat dels nostres barris. 
Es tracta també d’una oportunitat per vertebrar un intercanvi de coneixements al voltant del 
treball artesanal de les fibres vegetals entre cultures tradicionals i d’altres països que 
conviuen a la nostra ciutat. 
 
De la mateixa manera, l’aprofitament d’alguns fruits i plantes per part de les veïnes, sempre 
sota coordinació municipal, generaria, a més d’una mena d’economia circular que recupera 
patrimoni vegetal existent, també una valoració d’aquest recursos naturals, fins ara sense 
cap tipus d’aprofitament, i dels processos artesans la seva transformació. Fomentant així, 
des de la praxis, el concepte d’economia circular,  sostenible i de proximitat. Trobant a 
diversos municipis de Catalunya, aquesta recuperació de sabers com un àmbit més de l’àrea 
de desenvolupament econòmic, el cas més reeixit de Mas de Barberans (Terres de l’Ebre). 
Es dona la particularitat a més,que el treball manual amb les fibres està molt vinculat al 
patrimoni cultural i històric del poble gitano i paio que durant anys es va especialitzar en 
aquest tipus d’artesania, ocupant un lloc cabdal dins de l’economia agrària catalana.  
 
Atès que a l’ordenança de civisme dins del Títol IV sobre l’ús dels béns públics, Capítol I,  
Normes generals, l’Article 53 diu que “Es consideren béns públics tots aquells espais oberts 
destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans (carrers, places, jardins, parcs, etc.), així com tots 
aquells elements i mobiliaris urbans que, situats als espais o a les vies públiques, estan 
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destinats a prestar serveis específics als ciutadans i a les ciutadanes (papereres, 
lluminàries, semàfors, senyals de trànsit o informatives, jocs infantils, bancs, fonts, parterres, 
jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.)” 
 
Atès que aquesta mateixa ordenança de civisme inclou també dins del CAPÍTOL II. Arbrat 
públic, parcs, jardins i fonts, una sèrie de prohibicions dins de l’article 60 com ara: 
 

2.7. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs en les 
proximitats dels arbres i en els escossells. 
  
2.8. Malmenar o sostreure elements de jardineria.  
 
2.9. Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació natural.  
 
2.10. Agafar flors, fruits o plantes. 
 

Atès que l’esmentada ordenança contempla exempcions concretes en les seves prohibicions 
com és: “Amb motiu de fires i festes tradicionals, es podrà autoritzar les persones 
propietàries o titulars d’establiments, associacions o entitats ciutadanes donades d’alta en el 
Registre Municipal d’Entitats, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, el 
guarniment de carrers i d’arbres, d’acord amb la normativa municipal aplicable i amb les 
condicions específiques de la llicència”. 
 
Atès que a la ciutat hi ha entitats de diferents caire adreçades al coneixement de la natura, 
ecologistes i/o de recuperació del patrimoni històric i cultural del poble gitano interessades 
tant en la defensa i divulgació de la biodiversitat dins del municipi i també en la promoció de 
l’artesania i dels oficis tradicionals.  
 
El Ple, a proposta del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, acorda: 
 

PRIMER.- Instar al Govern local a incloure dins del actual procés de modificació de 
l’ordenança de civisme un mecanisme per permetre la recol·lecció i recollida de 
temporada de vímet, margalló i altres fruits silvestres sota la coordinació municipal 
mitjançant programes o tallers organitzats per entitats locals i adreçats a 
l’aprofitament d’aquestes fibres vegetals amb l’elaboració de productes artesans.  
 
SEGON.- Instar al Govern a promoure dins de l’àmbit escolar programes i tallers de 
recuperació del ofici tradicional de la cistelleria i que mostrin com l’aprofitament de 
recursos propers i quotidians de la flora urbana es transformen en eines i objectes 
artesans de gran valor. Així com generar espais de pensament sobre las pràctiques 
culturals de la ciutat, pensant en el treball amb fibres des de la contemporaneïtat i la 
dimensió de treball comunitari. 
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TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords les entitats ecologistes de la ciutat com 
ara DEPANA; La Saboga, Medi Ambient, Societat i Cultura; Biosfera, Associació 
d'Educació Ambiental; Amics de la Natura i Medi Ambient i a entitats vinculades a 
l’artesania i la recuperació dels oficis tradicionals com ara La Fundició i Lacho Baji 
Cali, l’Associació Catalana de Cistelleria, l’Associació Art Pauma, a l'Observatori del 
Patrimoni Etnològic i Immaterial del Departament de Cultura de la Generalitat. 

 
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient. 
 

L’Hospitalet,              
El Portaveu del Grup Polític de  

Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu 
      

 
 
 
 

Christian Giménez Márquez 
 

 
 


