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L’entrevista

L’entrevista amb... Els cosins Simó i Marc Pi, el darrers joves empresaris pagesos 
amb què compta Santa Susanna

En Simó Pi té 35 anys i va començar 
l’ofici de pagès professionalment 
l’any 1993, després de passar caps de 
setmana i estius treballant als horts 
dels seus pares. La seva vocació el va 
portar a estudiar tècnic agrònom. 
Assegura que el que més li agrada de 
la seva feina és que cada dia aprèn 
coses noves.  

>>Quines són les principals difi-
cultats amb les que us trobeu? 
Principalment els preus: si es valorés 
més la qualitat dels nostres produc-
tes i ens paguessin més per ells es-
taríem millor, ja que ara tenim una 
competència de preus molt forta al 
Marroc, que ven els seus productes 

més econòmics al nostre país...però 
no són tan bons!

>>T’agradaria que els teus fills es 
dediquessin a la pagesia?
Si a ells els fes il·lusió treballar al 
camp no els posaria cap impediment, 
tot i que no crec que sigui una bona 
sortida professional actualment. Al-
gun cop el meu fill m’ha dit que li 
agradaria ser pagès, però encara és 
petit, té 8 anys.

>>Què us sembla que en Marc i tu 
sigueu els únics homes empresa-
ris pagesos de menys de 35 anys 
que treballeu a Santa Susanna?
És una llàstima però cada cop que-
den menys pagesos. Nosaltres som 
els únics homes joves que queden i la 
meva germana Joanna i l’Anna Pascu-
al les darreres dones joves.

>>Quantes hores al dia treballes?
Jo ara faig horari intensiu, de 7.30 del 
matí a 16 h de la tarda. Així, plego avi-
at per poder anar a buscar els meus 
fills a l’escola, tot i que em toca dinar 
una mica tard.

>>Quina producció generes actu-
alment?
En aquests moments tinc plantats 
15.000 tomàquets, 10.000 enciams, 
70.000 escaroles i 80.000 apis. Tot 
això ho tinc repartit en diferents 
camps:  tinc tres a prop de la platja, 
un darrera la zona hotelera, un altre 
sota el camp de futbol i un a Malgrat. 
En total són 6 hectàrees a l’aire lliure 
i 0,9 hectàrees d’hivernacle.

>>I quantes persones són neces-
sàries per conrear tots aquests 
horts?
Hi treballem cinc persones: el meu 
pare, la meva germana i dues per-
sones més.  A l’estiu augmentem la 
plantilla amb una o dues persones.

>>On porteu la mercaderia?
La portem a Mercabarna, com la ma-
joria de pagesos de la zona. És curi-
ós, però els nostres productes tornen 
després a les botigues del Maresme. 
Són verdures i hortalisses de qualitat 
i fresques, que pots trobar-les l’ende-
mà de collir-les als comerços.

En Marc Pi té 32 anys i en fa 12 que 
treballa al camp professionalment. 
Quan parles amb ell comproves rà-
pidament que està enamorat de la 
seva feina, i assegura que, malgrat 
els problemes amb els que es troba, 
seria molt feliç si es jubilés treballant 
a l’hort.  

>>Què és el que més t’agrada de la 
teva feina? 
Que estic tot el dia a l’aire lliure, mai 
faig el mateix, puc fer la feina com 
vull perquè sóc l’amo, faig exercici 
físic i em permet mantenir-me en 
forma...però també hi ha la part ne-
gativa, per això en èpoques pròspe-
res hem d’estalviar per quan tenim 
èpoques més fluixes.

>>M’imagino que amb la nevada 
d’enguany i les dues glaçades heu 
tingut moltes pèrdues econòmi-
ques.
Sí, les darreres glaçades i la nevada 
han fet malbé les carxofes que teníem 
plantades; hem hagut de llençar mol-
tes i les que hem pogut salvar les hem 
venut molt barates. Això és complicat 
perquè nosaltres tenim les mateixes 
despeses en productes, maquinària i 
sous.

>>Quantes hores treballes al dia?
A l’estiu faig 11 hores, de 7 a 13 h i de 
15 a 20, i a vegades fins les 21 h. A l’hi-
vern treballem una miqueta menys, 
aproximadament fem 8 hores. Els 
dies de pluja no treballem sempre que 
no toqui recollir; llavors ens posem 
les botes i l’impermeable i fins que 
acabem la feina!

>>En aquests moments què teniu 
plantat?
Tinc 20.000 cols, 4.000 tomàquets, 
4.000 enciams, i 50.000 apis. Els pro-
ductes estan repartits als dos horts 
que posseeixo, un de 3,3 hectàrees 

prop de la platja i un de 2 hectàrees al 
costat del Mc Donald’s.

>>Quantes persones treballeu en 
quests terrenys?
Som quatre: el meu pare, dos treba-
lladors i jo. I a l’estiu tenim una per-
sona més.

>>I com feu per estar al dia sobre 
noves tècniques de conreu?
Tant en Simó com jo som membres 
de l’Agrupació de Defensa Vegetal 
(ADV), i setmanalment ens visiten 
uns tècnics de l’agrupació que ens ex-
pliquen novetats i millors tècniques 
per combatre les plagues.

>>Quins mètodes feu servir per 
combatre-les?
Intentem fer servir tractaments no 
agressius. Per combatre la plaga de 
la mosca blanca que hi ha sobretot als 
tomàquets i cogombres hem posat als 
horts mírits, uns insectes verds petits 
que s’alimenten dels ous de la mosca 
blanca. És més natural que qualsevol 
insecticida químic.
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