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Contacteu-nos Entreu

Ara és 
més fàcil!

Comprar llavors de varietats tradicionals 
d'Esporus o llibres d'agroecologia és molt 

senzill des de la botiga en línia de L'Era, perquè 
ara també pots pagar amb targeta bancària, 

a més de transferència o Paypal.

Només estàs subscrit 
a l’Agrocultura? 

Doncs no badis! 

Associa't a L'Era i 
gaudeix de descomptes a la botigueta 

en línia i en els nostres cursos. 

I recordeu que els socis i sòcies de 
L'Era gaudiu d'un 10% de descompte. 

Per gaudir del vostre descompte només heu d'entrar al web 
amb el correu-e i registrar-vos amb el NIF.

Tel. 93 878 70 35 | www.associaciolera.org
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editorial

Agroecologia for ever

Quantes vegades heu sentit a parlar d’algun projecte anomenat agroecològic. 
La paraula i el seu adjectiu: agroecologia, agroecològic/a estan a l’ordre del 
dia en el nostre àmbit i cada vegada és més freqüent sentir-les anomenar de 
bracet amb alguna iniciativa de treball de la terra. Evidentment, aquesta és 
una situació volguda i desitjada per tothom qui estigui llegint l’editorial. 

Una de les raons de ser de la revista és estendre la visió agroecològica entre  
les persones que s’ocupen de produir els nostres aliments i també  
entre les persones responsables de la gestió del territori. Ens 
agradaria que aquesta perspectiva s’infiltrés en totes les polítiques 
d’àmbit rural d’una manera responsable i encertada. També 
som conscients que tot just hem iniciat el camí i hem d’intentar 
desgranar el blat de la palla i utilitzar el terme correctament. 

No s’hi val a parlar d’agroecologia quan una finca ha fet un canvi en el 
sistema productiu però no ha ampliat la seva mirada en qüestions socials, 
energètiques, mediambientals. Passar-se a la producció ecològica certificada 
és un pas, no cal dir-ho, però és insuficient. Ja no estem als anys 90, ja no ens 
alimenten molles, volem el pa sencer, tal i com deia Ovidi Montllor. Volem 
canvis estructurals, profunds, que reverteixin aquesta tendència suïcida de la 
nostra civilització, que ha viscut coberta de glòria i morirà colgada de merda.

És per tant un motiu de lleu esperança que sorgeixin projectes com els 
que Arran de Terra ens explica en l’article d’aquest número. Alimentem 
Collserola vol impulsar una transició agroecològica en aquest espai que 
havia anat abandonant l’activitat agrària des de mitjans del segle passat. 
S’han identificat 27 projectes en el 6% de la superfície agrària del Parc. 
I en un altre àmbit, des del programa Suport pagès, impulsat per la 
Xarxa per a la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, s’ofereix 
acompanyament a la pagesia cap a la transició agroecològica. Ja s’hi han 
adherit els  ajuntaments de Navàs, Artés i Manresa. Tot és començar.

En aquest número també hi ha altres articles que estem segurs que 
despertaran interès. El treball amb diferents pol·linitzadors que ha 
estat provant l’ADV Ecològica de Ponent, per exemple. Entendrem 
per què abelles mel·líferes, abellots i abelles solitàries poden resultar-
nos més o menys interessants de fomentar segons el tipus de 
cultiu i finca que tinguem. Segur que us animarà a fer proves. 

També traureu profit de l’article destinat a la reducció i alternatives a les 
aplicacions de coure. Per què en el nostre país el coure no té les mateixes 
limitacions que en alguns països nòrdics? Per què els barems per considerar 
un sòl contaminat per coure són diferents entre comunitats autònomes? 
Què s’ha pogut avançar quant a alternatives a aquest metall pesant?

Us animem a llegir la revista de dalt a baix, a compartir-la, a fer-ne 
comentaris i a completar la informació amb les vostres experiències. 
Utilitzeu l’etiqueta #revistaAgrocultura a les xarxes socials. 
Perquè, quan el coneixement és compartit, és més ric i plural. 

Volem canvis 
estructurals, 
profunds, que 
reverteixin aquesta 
tendència suïcida 
de la nostra 
civilització 
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Els lectors que ho desitgin poden enviar al 
consell de redacció les seves cartes perquè apa-
reguin a la revista. Cal que donin les seves dades 
personals (nom, adreça i telèfon si en tenen) i 
el seu DNI, i que especifiquin “per a la secció de 
cartes al consell”. 

Les col·laboracions que apareixen 
signades a la revista no representen 
necessàriament l’opinió de l’entitat editora. 
Agrocultura és membre de l’Associació 
de Publicacions Periòdiques en Català

Amb el suport de:
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notícies Can Bofill, propietat col·lectiva a mans de Coop57

Premi Nacional d’Horts Ecològics 
per a un IES de Girona

La sisena edició dels Premis Horts 
Educatius Ecològics, coorganitzats per 
la Fundació Triodos i l’Associació Vida 
Sana, ha reconegut l’INS Cap Norfeu, 
de Roses, en la categoria d’educació 
secundària. L’accèssit també ha estat 
per a un centre educatiu català: l’INS 
Miami de Tarragona. El CEIP Municipal 
de Benimaclet, a València, ha obtingut 
l’accèssit al millor hort de primària. 
L’accèssit en educació infantil ha estat 
per l’escola Nuevo Almafrá, d’Alacant. 

L’acord UE - Mercosur 
intensificarà la crisi climàtica

Segons un estudi elaborat per l’associació 
Grain, l’acord de liberalització del comerç 
entre la Unió Europea i el Mercosur, 
intensificarà les emissions climàtiques de 
vuit productes agrícoles en 8,7 milions 
de tones anuals, un terç més del produït 
l’any 2019. Més del 80% d’aquestes 
emissions procediran d’un sol producte: 
la carn de boví del Mercosur. Per la 
banda europeu, les emissions procedents 
de l’exportació de productes làctics 
creixerà un 500%, denuncia Grain. 

L’entitat també alerta de la contradicció 
que resulta d’importar a Europa etanol 
i soja “per cumplir amb els objectius 
de combustible “verd” per al transport, 
mentre que aquest fet comporta la 
major deforestació i acaparament 
de terres en països com el Brasil.
Organitzacions pageses europees 
i llatinoamericanes, i també altres 
entitats properes, ja han denunciat 
els seus governs per impulsar acords 
que agreugen la crisi climàtica.

Coop57 ha comprat finalment la 
finca agroecològica can Bofill, de 50 
hectàrees, situada dins el Parc de 
Collserola i coneguda pel seu projecte 
agroecològic PACA (Acord per a la 
Producció i el Consum Agroecològic), 
que conjuga producció, distribució, 
consum, finançament i presa de 
decisions sota una fòrmula poc 
utilitzada d’implicació de totes les parts 
del sistema alimentari. Aquesta figura 
és molt més coneguda a França i als 
Estats Units que no pas a Catalunya.
 La compra ha arribat després de 
mesos de debat intern de la mateixa 
Coop57, una cooperativa de serveis 
financers ètics i solidaris, que té 
com a objectiu principal contribuir 
a la transformació econòmica i 
social. Can Bofill encaixa dins un 
nou paquet d’activitats de l’entitat 
conegut com a Sòl Comunitari. 
 El proper pas és ara constituir una 
cooperativa d’habitatge en cessió 
d’ús, una idea que ja va sorgir d’en 
Toni Ejarque, el pagès productor 

de la PACA, i la seva família: “Vam 
decidir que no marxaríem de can 
Bofill, que faríem una cooperativa 
d’habitatge”. Després que tres 
parelles més es mostressin disposades 
a anar a viure i a participar de la 
gestió de can Bofill, tots plegats han 
hagut de buscar els avals necessaris 
per convèncer els socis i sòcies de 
Coop57 de la seva bona gestió. 
 Can Bofill és ara una finca de 
propietat col·lectiva, ja que està a 
mans de Coop57, que aplega a l’Estat 
espanyol més de 4.000 socis, 570 
a Catalunya (dades del 2018). 
 Toni Ejarque explica: “Hem tret 
can Bofill del mercat. Aquesta 
fòrmula sobrepassa els interessos 
personals del moment i protegeix la 
finca”, i afegeix: “Tots sols estàvem 
al carrer i ara som més i el projecte 
és més ric, més interessant”. La 
previsió és que es pugui incorporar 
un ramat de cabres, una millor gestió 
forestal i més endavant potser fins i 
tot una part demostrativa i educativa.  

La tradicional Jornada de la cabra 
catalana aplega 200 persones

L’ermita de Vilanova de Meià va acollir el 
dia 5 d’octubre la 6a edició de la Jornada 
de la cabra catalana, amb l’assistència 
d’unes 200 persones. El matí es va obrir 
amb un mercat d’intercanvi i venda a 
càrrec de productors/es de la Xarxa de la 
Terra; també es va poder escoltar el grup 
de cançó popular Sol d’Ara. La darrera 
activitat abans del dinar va ser l’assemblea 
de pastors i pastores per intercanviar 
informacions i experiències dels diferents 
territoris de procedència. Aquí es va 
presentar una proposta de coordinació 
d’abastiment d’aliments “sans i lliures de 
forma directa” entre els pobles de ponent.
 El menú de la trobada va incloure el 
típic crestó de cabra catalana i la pasta 
elaborada amb blats antics, iniciativa 
del grup Cultures Trobades. Juanito 
Piquete i Valentin Wallace van oferir 
un concert final de to reivindicatiu.
 La Jornada de la cabra catalana 
es sosté amb aportacions voluntàries 
i té periodicitat anual.

Les famílies que estan a punt de constituir la cooperativa 
d’habitatge en cessió d’ús, a les portes de can Bofill
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Més de 700 joves descobreixen  
la biodiversitat cultivada i  
el consum de proximitat

Carns de la Ribagorça  
fomenta la carn ecològica

Trobada anual de la Xarxa de 
Ciutats per a l’Agroecologia 

Navàs, Manresa i Artés impulsen 
 un servei d’acompanyament  
a l’agroecologia 

El CCPAE celebra els seus 25 anys homenatjant 
persones i entitats del sector

El Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica va voler celebrar 
els seus 25 anys amb les persones 
i les entitats que durant aquest 
temps han estat més vinculades a la 
producció ecològica del país. Unes 300 
persones van assistir a la gal·la que 
es va celebrar al Campus Ciutadella 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
que va tenir temps per a diferents 
intervencions i per a homenatges. 
 Els productors destacats van ser 
Manuel Valls Felip, Coll-Riba Ecològics, 
Josep Maria Gamisans, Riet Vell, 

M. Assumpta Codinachs - Ramon 
Font, Cristina Grau Jiménez i Frisllet. 
Pel que fa a les entitats: El Brot, Laia 
Viñas (tècnica de l’ADV Ecològica de 
Ponent), Escola Agrària de Manresa, 
F. Xavier Sans Serra - director del 
Màster d’Agricultura Ecològica de la 
Universitat de Barcelona; associació 
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics 
(editora d’Agrocultura), Asociación 
Vida Sana, Bio Eco Actual.
L’acte es va acabar amb 
un sopar a peu dret.  

La trobada anual de la Xarxa de Ciutats 
per l’Agroecologia ha tingut com a tema 
principal “Alimentació local i sostenible, 
sana per a les persones i el territori”. 
Durant la trobada, que es va celebrar en 
el Campus de la Merced de la Universitat 
de Múrcia, l’organització va decidir 
centrar els anys 2021-21 en la lluita 
contra el canvi climàtic. A més, diferents 
grups de treball com el de “Petits 
municipis i entitats supramunicipals”, 
el de “Compra pública” i el de “Salut 
i dret a l’alimentació”, van avançar 
en la definició dels seus objectius.
 La Xarxa vol ser un referent estatal en 
l’apropament entre camp i ciutat i en la 
lluita contra el canvi climàtic. En formen 
part 17 municipis, entre ells el Prat de 
Llobregat, Granollers, Navàs i València. 
Per altra banda, Barcelona, Lleida, 
Manresa i Palma de Mallorca participen 
de la Xarxa però no en formen part.

Suport pagès és el nou programa 
d’acompanyament a la pagesia cap a la 
transició agroecològica que ha impulsat 
la Xarxa per a la Sobirania Alimentària 
de la Catalunya Central. Els ajuntaments 
de Navàs, Artés i Manresa ja ofereixen 
tres serveis locals d’assessorament 
i s’espera que el 2020 s’hi puguin 
afegir més municipis. Les persones 
interessades rebran fins a 10 hores 
anuals d’acompanyament. Financen el 
programa els ajuntaments, la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages.

17 restaurants i 6 carnisseries participen 
en la promoció de la marca “Carns de 
la Ribagorça” impulsada pel Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça i on es 
destaca la carn ecològica de vedella 
i corder produïda a la comarca. Per 
fer-ne difusió, els comerços i restaurants 
utilitzen diferents materials, com 
per exemple estalvis, identificadors 
i fulletons. L’objectiu és dinamitzar 
l’escorxador del Pont de Suert, 
donar suport al sector primari com 
a activitat d’arrelament al territori i 
mantenir un ecosistema sostenible.

Més de 700 joves han participat 
en el projecte “Som llavors” que ha 
impartit l’associació “Llavors d’ací” 
en Instituts d’Educació Secundària 
i Formació Professional del País 
Valencià durant els últims mesos.
 El projecte ha abastat diversos 
tallers sobre varietats locals i sobirania 
alimentària. A través de dinàmiques 
basades en el joc, la participació i 
el descobriment, l’alumnat ha après 
sobre la importància de les varietats 
locals, la conservació de llavors 
tradicionals, el consum ecològic i de 
temporada i la sobirania alimentària.



Fa 25 anys, en Joan Vives va decidir fer un canvi de vida total i deixar una feina fixa 
relacionada amb els seus estudis de llauneria i electricitat. Va agafar la finca de l’avi i 
va canviar el joc que tantes estones l’havia ocupat de petit, per la feina engegant un hort 
ecològic. Conscient que era difícil viure de la terra, sempre va complementar l’activitat 
agrària amb educació ambiental. Va ser un dels pioners en la promoció de l’agricultura 
ecològica i, després de tant de temps, hem volgut saber com la seva evolució personal 
ha determinat l’orientació de la finca

Es diu L’Hort de la Sínia (hortdelasinia.com), i 
és un referent a les terres de la costa tarragonina 
en educació ambiental i agricultura ecològica. Va 
començar com tants d’altres, donant-se d’alta al 
CCPAE, fent cistelles, buscant-se la vida d’hortolà 
amb l’ajuda de la seva família, però va voler que 
la seva activitat tingués un altre pilar: l’educació 
ambiental.

Com va ser que et vas decidir per tornar a la 
terra en un moment en què realment s’aprecia-
va com un mal pas?
Per mi és un projecte de vida. Era la finca de l’avi i 
aquí hi ha moltes vivències de la meva infància i la 
meva joventut. Tenia 25 anys i ja estava treballant 
de llauner i electricista; m’havien ofert de fer-me 
fix però ja ho trobava monòton. Sempre he sigut 
una mica cul inquiet i tenia ganes de descobrir i 
experimentar. 

Quan vas fer aquesta tornada, vas reprendre el 
fil que havia trenat la teva família?
Tenia clar que volia cultivar en producció ecolò-

TexT: AlbA Gros. 

gica. I un pic vaig començar a posar nom a totes 
les coses que havia vist de petit i vaig conèixer que 
totes aquestes plantes i animals formen part d’una 
comunitat, d’un ecosistema, ja m’hi vaig enganxar 
i ja no va tenir retorn. El detonant va ser fer-me 
soci del GEPEC. Allí vaig conèixer biòlegs, gent 
que estava lluitant per la conservació del territori 
des de feia temps i aquí. que estem a la desembo-
cadura del riu Gaià, que és un espai protegit però 
que ningú gestionava, em va fer adonar que era 
important el que feia aquí l’hort però també era 
important tenir cura d’aquest entorn. I tot el que 
no havia estudiat de petit ho vaig estudiar llavors, 
fent cursos arreu i formant-me com a educador 
ambiental.

Vas tenir el suport de la família?
Els meus pares deien que m’havia tornat boig. Tot 
i així em van ajudar amb la producció, però suport 
moral no me’n van donar. (I dibuixa un somriure 
que no guarda rancor).

A més d’horta ecològica des de l’Hort de la 
Sínia sou un centre de referència d’educació 
ambiental a Catalunya
Sí, perquè ja havia vist a casa el que significa viure 
de la terra i en paral·lel m’agradava la part de la 
vinculació amb la gent, per tant vaig apostar també 
per l’educació ambiental. Era un bon equilibri. 
Crec que vam ser els primers a oferir projectes 
d’horts ecològics com a extraescolars. Anàvem a 
fer-los a les escoles en un moment -fa 20 anys!- en 
què encara no se’n sentia a parlar. També venien 
escoles d’arreu de Catalunya a fer l’activitat de 
l’hort i altres activitats ambientals aquí mateix.

Manteniu el centre obert a visites escolars?
No, hem deixat de treballar amb les escoles. Ens 
motiva més treballar amb grups més reduïts: gent 
gran que ens arriba a través de la Creu Roja, perso-
nes amb discapacitat intel·lectual i grups d’adults.  
Ens funciona millor per treballar la connexió amb 
la natura. També fem hort social terapèutic.

01. Visita del Gremi 
d’Herbolaris a l’Hort de 

la Sínia.

01

Joan Vives: hort vivencial i 
benestar en un mateix espai

entrevista
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Què feu a l’hort social terapèutic?
És un espai de trobada, de compartir. 
Abans de començar la part teòrica i la part 
pràctica de la formació en hort ecològic, 
fem dinàmiques de consciència corporal: 
relaxació, meditació, o despertar dels 
sentits amb l’ajut de les plantes. El que 
volem és que la gent senti que som natura 
i connectin amb les seves necessitats més 
des del cos que de la ment. 

Ara quines activitats feu relacionades 
amb l’hort?
Tenim els horts familiars, que no són no-
més espais per l’hort d’autoconsum que 
es posen a lloguer. Jo en faig la dinamitza-
ció, amb l’objectiu de donar a conèixer el 
que ens envolta amb xerrades mensuals, 
amb tastets dels aliments que cullen per 
compartir estones i també altres activitats 
de participació com mercats d’intercanvi 
en moments d’excedents. 

Quin tipus de persones venen?
Tenim mestres, persones que treballen en 
oficines... És un grup dinàmic que s’han 
organitzat per ajudar-se i cooperar entre 
ells. Jo no els faig la feina si no poden 
venir. Són persones que els ha canviat la 
vida, que ara viuen més amb el ritme de 
les estacions, amb els productes de tem-
porada, que han incorporat el ritme de 
l’horta a la seva vida i que no tenen com 
a objectiu principal la collita, sinó l’expe-
riència de treballar la terra i gaudir del 
contacte amb la natura. 

L’hort professional el vas deixar i, de 
fet, va haver-hi un moment que va re-
presentar un impass per tu oi?, 

Vaig estar molts anys amb una activitat 
mental molt intensa. Estava també molt 
vinculat a l’Associació Mediambiental La 
Sínia, que va néixer aquí. Feia moltes co-
ses, però no en gaudia, fins que el meu 
cos em va dir prou. Vaig emmalaltir. Un 
mateix és un ecosistema i ha de cercar el 
seu equilibri. Jo vaig decidir simplificar. 
I l’any passat, que vaig fer 50 anys, vaig 
decidir simplificar encara més i realment 
gaudir del que faig.

Ara, a l’Hort de la Sínia també s’hi fan 
activitats de benestar. Com ha estat 
aquesta obertura cap aquest sector?
Vam obrir l’espai de benestar el 2013. 
Des que comparteixo el projecte amb la 
Núria, que és la meva parella, a més de 
finca agroecològica i educació ambien-
tal, li donem un component de natura i 
benestar. Fomentem hàbits saludables a 
partir del consum d’aliments ecològics, i 
fomentem la consciència corporal a par-
tir de teràpies naturals i ús de plantes 
medicinals. I estem molt contents, perquè 
quan venen, no volen marxar. 

Continua sent un projecte de vida?
Sí, diguem que ha anat creixent en paral-
lel, el projecte professional i el personal, 
que per a mi estan molt lligats, però que 
ha estat tot un procés.

Des que vas començar, hi ha hagut pro-
jectes que han caigut pel camí. Quin 
recordes especialment?
Alguns s’han deixat perquè no han funci-
onat, com el de la reintroducció de l’eriçó, 
que va ser un fracàs per la zona on es-
tem: les tres parelles van morir xafades 
a la carretera o mossegats per gossos de 
caçadors. Suposo que els projectes més 
emblemàtics són els que treballes amb 
fauna. Els animals són una eina de seduc-
ció ambiental. 

Manteniu viu un centre de cria de tor-
tuga de terra.
Sí, és una espècie protegida. Aquestes tor-
tugues no són nostres, són de l’Adminis-
tració. Tenim quatre femelles i dos mas-
cles. Les tortugues que neixen aquí van al 
Parc Natural del Montsant. Esperem tres 
o quatre anys perquè tinguin una mida 
una mica més gran perquè puguin sobre-
viure. L’any passat va ser el primer que en 
vam alliberar. Van ser 80.
 És un animal amb qui jo em sento 
molt identificat. Són lentes, i per mi són 
un referent, perquè sempre he tingut ten-
dència a fer moltes coses i molta activitat 
mental i ara vull fer menys coses i anar 
més lent. a

Els espais de l’Hort de la Sínia

L’Hort de la Sínia és un espai amb 
diferents equipaments per fer-lo el 
més sostenible possible, sempre a 
partir de tècniques de bioconstrucció. 
Els diferents elements segueixen 
patrons orgànics i estan fets amb 
elements naturals com el fang, la palla, 
la fusta o la calç. Hi podem trobar:
- una depuradora biològica
- piles de compost
- energia solar fotovoltaica
- molí de vent
- assecador de plantes aromàtiques
- estany per a fomentar biodiversitat

I a l’espai de benestar:
- sauna-domo fet amb terra i calç
- yurta per a massatges
- circuit de banys de fang i 
banys aromàtics corporals
- camí sensorial
- espai de relaxació

02. En Joan Vives a l’espai de les plantes 
aromàtiques de l’Hort de la Sínia.
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Alimentem Collserola! 

Transició agroecològica a tocar de la capital

El pulmó de la capital, Collserola, havia estat ocupat fins a mitjans del segle passat sobretot per un paisatge 
agrari. Però el devastellament de l’agricultura va per perdre moltes finques agràries fins arribar només al 
6% el 2018. Alimentem Collserola és un projecte que està intentant aturar aquest abandó agrícola i ramader 
i fins i tot, intentant capgirar la tendència incorporant valors agroecològics que assegurin la sostenibilitat i 
l’equitat en el territori.

Les activitats agrícoles, ramaderes i fores-
tals han constituït, històricament i fins fa 
poques dècades, els principals usos de la 
serra de Collserola, fins que s’inicià el de-
clivi de l’agricultura, a finals del s. XIX. 
És en aquell moment quan la plaga de la 
fil·loxera va acabar amb la vinya, que fins 
aleshores havia estat el conreu més estès. 
Des d’aleshores, l’activitat agrària ha anat 
disminuint progressivament, tot i que te-
nim imatges de principis del segle passat, 
amb algunes valls de la serra encara co-
bertes de camps d’ametllers, oliveres i vi-
nya principalment, i on encara abundava 
la pastura.
 Més tard, a partir del 1950, les polí-
tiques de reforestació van suposar una 
disminució encara més gran de la terra 
agrària disponible i són en part responsa-
bles de la fesomia actual de la serra, domi-
nada per les pinedes de pi blanc. Durant 
les últimes tres dècades s’ha accentuat la 
dinàmica d’abandonament de moltes de 
les finques que encara es cultivaven, en 
contraposició al creixement urbà a tota  

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on 
l’especulació immobiliària, la “desagra-
rització” de la societat i la desaparició de 
la cultura i les infraestructures agràries 
han estat alguns dels elements respon-
sables d’aquest abandonament, a més de 
les causes estructurals que amenacen la 
pagesia arreu del territori. 
 Al Parc Natural de Collserola s’ha pas-
sat d’un 21% de superfície cultivada l’any 
1956, a un 6% l’any 2018, el que suposa 
l’abandonament de 1.600 hectàrees de 
terra agrària en 62 anys.

Alimentem Collserola
Alimentem Collserola neix de la necessi-
tat de reactivar l’activitat agrària i rama-
dera al Parc Natural de Collserola per 
capgirar la situació, o almenys revertir-ne 
la tendència, donada la seva importància 
en l’àmbit social i alimentari, però també 
en l’àmbit ecològic, econòmic i cultural.
 Els reptes que afronta la pagesia de 
Collserola però, són complexes i per supe-
rar-los és necessària la implicació de tots 

itineraris

TexT i imATGes: ArrAn de TerrA

els agents socials del territori (pagesia, 
administracions públiques, entitats, co-
munitat educativa, comerços, restaurants, 
visitants del parc, consumidors/es...). 
 A més, per incorporar valors de sos-
tenibilitat i equitat en la recuperació de 
l’activitat agrària, cal iniciar un procés de 
transició agroecològica: una transforma-
ció integral dels nostres sistemes alimen-
taris en base a les propostes de l’agroeco-
logia i la sobirania alimentària. 
 Aquesta és la doble premissa de la qual 
parteix el projecte «Alimentem Collserola. 
Promoció de la transició agroecològica a 
Collserola» que va començar a caminar a 
mitjans del 2016. El principal agent im-
pulsor és el Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola (en el qual partici-
pen els ajuntaments dels nou municipis 
del Parc Natural, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya) i, a nivell 
tècnic, el responsable del disseny i l’exe-
cució del projecte és la cooperativa Arran 
de Terra .

Característiques de l’activitat 
agrària a Collserola
Tenim identificats 27 projectes en el 
6% de superfície agrària del parc

- Pagesia tradicional i nova pagesia que 
no prové de tradició familiar agrària.

- Mitjana d’edat, 37 anys

- Característiques de les finques 
pròpies de l’agricultura de muntanya

- Prestació de serveis ambientals i culturals

- Gran diversitat de productes 
amb molt de valor afegit

- Comercialització majoritàriament 
a través de la venda directa

- Alguns projectes es troben en 
procés de professionalització

-Alguns projectes combinen l’activitat 
agrària amb altres activitats

01. Taller participatiu del Pla d’Acció
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 Des del 2016, s’han desenvolupat di-
verses fases de treball  i s’han generat 
diferents materials, entre els quals desta-
quen: 
- el diagnòstic tècnic de la situació de la 
pagesia professional del parc; 
- el diagnòstic participatiu dels reptes i les 
potencialitats per a la transició agroeco-
lògica en cada un dels vuit àmbits del sis-
tema alimentari de Collserola (producció 
professional, transformació, distribució 
i comercialització, consum, patrimoni 
agroalimentari, educació agroecològica 
i producció d’autoconsum);  
- i l’elaboració del Pla d’Acció per pro-

L’Ortiga
L’Ortiga neix l’any 2010 amb la voluntat de dinamitzar i difondre l’agricultura sostenible a 
l’entorn de Sant Cugat del Vallès i la Serra de Collserola. Produeix hortalisses ecològiques 
a la finca de Can Monmany (Valldoreix) que distribueix en  cistelles setmanals. També té 
una àrea d’educació des d’on ofereixen recursos pràctics per començar un hortet; proposen 
activitats a aquelles escoles que creuen que l’alimentació i l’agricultura són temàtiques 
transversals amb un gran potencial educatiu; i treballen a través de l’agricultura social per 
tal que l’alimentació ecològica sigui una opció també per a persones en risc d’exclusió 
social. Actualment són unes 19 persones treballant (7 en educació, 4 en producció, i 8 en 
comercialització)  i alimenten unes 500 famílies de forma setmanal i menjadors escolars. Volen 
treballar per a una alimentació sostenible a l’abast de tothom i per mantenir viva la cultura.
www.lortiga.cat

Can Carlets
Des d’un enclavament privilegiat al 
Parc Natural de la Serra de Collserola, 
a Barcelona, en una finca orientada cap 
al Mediterrani, conreen més de dos 
mil dos-cents mandariners ecològics, 
plantats a menys de cinc quilòmetres 
de la Plaça de Catalunya. No disposen 
de cambres frigorífiques ni magatzem 
perquè cullen les mandarines en el 
moment de la comanda. Comercialitzen 
directament al consumidor final.

Àmbits Línia estratègica Accions Agent que lidera

Producció agrària 
professional

Fomentar la sostenibilitat econòmica, 
ecològica i social de la producció agrària 
professional, la incorporació de nova pagesia i 
la recuperació de terres en desús

Arrela’t Consorci / Equip tècnic

Banc de terres Consorci / Equip tècnic

Investigació participativa en finca Consorci / Equip tècnic

Contracte agrari Consorci / Equip tècnic

Articulació de la pagesia Pagesia

Transformació 
alimentària

Fomentar la sostenibilitat econòmica, 
ecològica i social de la transformació 
alimentària artesana i el sorgiment d’iniciatives

Catàleg d’elaboradors/es Consorci / Equip tècnic

Obradors polivalents d’ús col·lectiu Entitats

Comercialització i 
consum

Promoure la comercialització conjunta, els 
circuits curts de comercialització i el consum 
de productes agroecològics

Mercats de pagès Entitats

Menjadors escolars ecològics Pagesia

Collserola Consorci / Equip tècnic

Catàleg de punts de venda Consorci / Equip tècnic

Recursos compartits per comercialització 
conjunta

Pagesia / Equip tècnic

Patrimoni Donar a conèixer la pagesia, la producció 
agrària i el patrimoni agroalimentari de 
Collserola

Catàleg de la pagesia Consorci / Equip tècnic

Fira agrícola de Collserola Entitats

Fires agroalimentàries Equip tècnic

Paisatges amb sabors d’aquí Consorci

Jornades de la vinya i el vi Consorci

Educació Fomentar l’educació agroecològica i la 
sensibilització social

Programes educatius agroecològics Entitats

Programa de voluntariat agrícola Consorci / Equip tècnic

Producció agrària per 
a l’autoconsum

Fomentar la sostenibilitat ecològica i social 
de la producció agrària d’autoconsum i la 
recuperació de terres en desús

Xarxa d’horts rurals de Collserola Entitats

Planta de compostatge a nivell de barri Entitats

Comunicació Donar a conèixer el projecte a la població dels 
municipis i als visitants del Parc Natural

Espai web propi i butlletí Consorci / Equip tècnic

Material divulgatiu Consorci / Equip tècnic

Xarxes socials Consorci / Equip tècnic

Xerrades Equip tècnic / Entitats

Mitjans de comunicació locals i generalistes Consorci / Equip tècnic

Figura 1. Esquema del Pla d’Acció de Collserola En marxa Pendent Pendent de finançament
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moure la transició agroecològica a Coll-
serola.
 Al llarg de les diferents fases de treball 
s’han anat articulant els òrgans de parti-
cipació del projecte que podeu veure en 
el requadre 3. L’espai més important és 
el Plenari de la Pagesia, l’espai de trobada 
de tota la pagesia de Collserola, que es 
reuneix de forma regular i on es vehicu-
len les demandes de la pagesia i es debat, 
adapta i valida la feina de l’equip tècnic.

La pagesia de Collserola
Actualment, en el territori del parc tro-
bem uns 27 projectes agraris, la majo-
ria d’ells professionals i alguns semi 

professionals, amb una gran diversitat 
de cultius, productes i activitats: horta, 
oli d’oliva, cítrics, raïm i vi, fruita dolça, 
apicultura, cabrits, xais, ametller, helici-
cultura (cargols), cultiu de bolets, plan-
tes medicinals i aromàtiques, farratges i 
cultius extensius. La majoria practiquen 
l’agricultura ecològica i ofereixen produc-
tes de qualitat i amb un gran valor afegit 
que comercialitzen sobretot a través de la 
venda directa a nivell local. 
 La pagesia de Collserola afronta reptes 
importants com:
- la dificultat per accedir a la terra; 
- els danys que ocasiona en els cultius la 
fauna salvatge, sobretot el senglar; 
- la disminució de la disponibilitat d’ai-
gua en finca; 
- i les característiques de les finques «de 
muntanya», que s’estructuren en feixes 
llargues i estretes de difícil mecanització 
i que redueixen la productivitat dels pro-
jectes, incrementant els costos de produc-
ció.
 En la primera fase d’Alimentem 
Collserola es va elaborar un catàleg de la 
pagesia per fer visible l’activitat agrària al 
parc i la gran riquesa de projectes agrope-

cuaris que s’hi desenvolupen .

El Pla d’Acció per a la Transició 
Agroecològica del Sistema Alimentari de 
Collserola
El Pla d’Acció és el resultat de la iden-
tificació dels reptes per a la transició 
agroecològica del sistema alimentari de 
Collserola i del disseny de les línies de 
treball estratègiques i les accions que cal 
desenvolupar per mirar de superar els 
reptes identificats. Més concretament, les 
accions són fruit d’un procés participatiu 
de priorització que ha permès passar de 
85 propostes d’accions a les 22 que final-
ment recull el Pla d’Acció. A continuació 

destaquem tres de les accions que tenen 
a veure amb la producció agrària profes-
sional i que donen resposta a la línia es-
tratègica de treball «fomentar la sosteni-
bilitat econòmica, ecològica i social de la 
producció agrària professional, la incor-
poració de nova pagesia i la recuperació 
de terres en desús».

Arrela’t! Suport a la pagesia de Collserola
Arrela’t! es va posar en marxa el setem-
bre del 2018 i és el servei de Suport a la 
pagesia del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i els municipis que el con-
formen. Consisteix a oferir a la pagesia 
suport tècnic de forma gratuïta en els 
següents àmbits: assessorament estra-
tègic i econòmic, assessorament tècnic 
estructural en finca, fiscalitat i tramita-
ció administrativa i accés a la terra. Es 
compta amb una xarxa d’agents, entitats 
i tècnics/ques del territori, especialistes 
en l’assessorament al sector primari en 
els diferents àmbits temàtics esmentats. 
L’assessorament és obert a tothom però 
es dona en clau de producció ecològica, 
sobirania alimentària i economia social i 
solidària.  Des de l’Arrela’t també s’iden-

tifiquen les finques del parc en desús po-
tencialment recuperables per oferir-les a 
la pagesia que les vulgui conrear.

El Contracte Agrari
El Contracte Agrari de Collserola, inspi-
rat en el Contracte Agrari de la Reserva de 
la Biosfera de Menorca, és una eina per re-
munerar de forma directa totes aquelles 
feines i serveis que la pagesia brinda a la 
societat de forma gratuïta i que no estan 
relacionades directament amb la produc-
ció agropecuària. 
 L’objectiu és remunerar aquelles feines 
que  fa la pagesia per a la gestió del ter-
ritori, la conservació de varietats locals, 

manteniment de camins, fonts, marges, 
sèquies, etc. Aquest projecte, no exempt 
de debat, està en procés de definició con-
junta en el marc del Plenari de la pagesia.

TornaSòl – Investigació participativa en 
finca
TornaSòl és un projecte de recerca de-
senvolupat per Arran de terra, la pagesia, 
l’Espigall i la Universitat de Barcelona 
per millorar la fertilitat dels sòls de les 
finques de Collserola. Va iniciar-se el se-
tembre del 2019 i està planificat per a dos 
anys. Entre altres coses té per objectius:
- regenerar les comunitats microbianes 
dels sòls mitjançant l’increment de matè-
ria orgànica; 
- obtenir un compost de qualitat amb re-
cursos locals, assequible i adaptat a les 
finques;
- i estudiar els efectes del canvi climàtic en 
l’agricultura de Collserola. a

02.  Visita a la finca de Can Domènech per al 
projecte TornaSòl

03. Reunió entre la pagesia i l’equip tècnic per 
al projecte TornaSòl



El digital Nature Communications va publicar el 
mes d’octubre el polèmic estudi de la Universitat 
de Cranfield “The greenhouse gas impacts of con-
verting food production in England and Wales 
to organic methods”, en què s’avaluava l’impacte 
que tindria la reconversió a la producció ecolò-
gica del 100% de l’agricultura del País de Gal·les 
i Anglaterra.
 Els autors confirmen que l’agricultura i la ra-
maderia ecològiques generen habitualment menys 
gasos d’efecte hivernacle: fins a un 20% menys en 
cultius i un 4% en ramaderia. Però també conclo-
uen que si no hi hagués un canvi en la dieta dels 
residents en aquests territoris, la disminució de 
la producció obligaria a la importació d’aliments 
produïts a l’exterior. Així, la petjada de carboni se-
ria finalment negativa.
 En concret, Laurence Smith, un dels investiga-
dors, afirma que “malgrat que els recursos emprats 
es poden reduir sota el sistema de producció ecolò-
gica, hem de tenir en compte l’efecte que la reconver-
sió podria tenir. Amb un escenari d’una producció 
100% ecològica a Anglaterra i Gal·les, la reducció 
dels gasos d’efecte hivernacle només s’aconseguiria 
si s’acompanyés d’un augment de la superfície desti-
nada a l’agricultura o un canvi general de les dietes”.

 Els investigadors sí que aclareixen que els hà-
bits de consum i els sistemes de producció sovint 
tenen un impacte negatiu en el medi ambient i que 
“sens dubte les pràctiques de l’agricultura ecològica 
aporten beneficis en el medi ambient a escala local, 
incloent aquí la capacitat de fer de reservori de car-
boni, la reducció de l’exposició a pesticides i la mi-
llora de la biodiversitat”.
 Així i tot, alguns mitjans de comunicació s’han 
limitat a apuntar que l’agricultura ecològica, de 
fet, és més negativa pel que fa a l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle, sense contextualitzar l’estudi i 
sense analitzar la hipòtesi de la reconversió amb 
una mirada més global, segons han denunciat The 
Organic Center i la federació internacional IFOAM.

Defensant l’agricultura ecològica
Ambdues entitats han exposat públicament el seu 
desacord en la manera com s’ha presentat i s’ha in-
terpretat l’estudi i han llançat respostes per oferir 
una mirada alternativa.
 La directora executiva d’IFOAM, Louise 
Luttikholt, ha manifestat que “estem en una crisi 
climàtica. Necessitem una comunicació responsable 
que situï les dades en el seu context, sense debats 
unilaterals que simplement no poden liderar solu-

anàlisi

Controvèrsia sobre la producció 
ecològica i el canvi climàtic

La Universitat de Cranfield ha fet públic un estudi sobre agricultura ecològica que ha 
provocat que alguns mitjans de comunicació posessin en entredit la capacitat d’aquesta 
tècnica productiva per contribuir a la mitigació del canvi climàtic. Organismes com 
IFOAM i Organic Center han sortit en defensa seva, intentant posar els punts sobre 
les is contextualitzant l’estudi i reivindicant el gir necessari que cal donar al sistema 
agroalimentari mundial.

TexT: redAcció.

Experts afirmen que la implantació de l’agricultura eco 
generaria més gasos d’efecte hivernacle

01. Cultius extensius 
en producció ecològica. 

Cedida per Fruits del Secà.
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cions holístiques per una alimentació i una agricul-
tura sostenibles”.
 Segons aquesta federació internacional, és ne-
cessari, sobretot, repensar com estem utilitzant els 
recursos que ens ofereix la Terra, reduir els efectes 
negatius de l’agricultura convencional i restaurar 
el que s’ha malmès, amb el suport d’una agricul-
tura ecològica basada en els principis de la salut, 
l’ecologia, la justícia, i el respecte.
 Per la seva banda, Jessica Shade i Amber Sciligo, 

de The Organic Center, signen una resposta que 
aprofundeix més tècnicament en els resultats de 
l’estudi de la Universitat de Cranfield. Argumenten 
que la reducció del 20% en els gasos d’efecte hi-
vernacle per cultiu és a causa de la prohibició, en 
agricultura ecològica, de substàncies químiques 
de síntesi. La producció i el transport d’aquests 
insums és el que té una despesa energètica més 
elevada. “Només la fabricació de fertilitzants de 
síntesi ja suposa el 10% de les emissions globals de 
l’agricultura”, esmenten en el seu comunicat.

Un estudi amb una mirada miop
Shade i Sciligo també rebaten la idea que la 
transició a l’agricultura ecològica reduiria un 
40% la producció i que, per tant, es necessita-
ria destinar més terres a la producció agrària, 
cosa que obligaria a la destrucció de prades i 

boscos que ara són pols fonamentals de segrest 
de carboni. 
 Segons elles, els autors no han tingut en compte 
que la FAO ja ha denunciat que al voltant d’una 
tercera part dels aliments produïts o bé es fan 
malbé, o bé acaben a les escombraries. Per tant, el 
món està produint més menjar del que necessita 
la població mundial, malgrat la fam que passen 
algunes poblacions. I la millor manera d’ajustar la 
davallada de la producció no és externalitzant-la o 
destinant-hi més superfície, sinó controlant ade-
quadament el malbaratament alimentari.
 D’altra banda, The Organic Center també 
qüestiona la idoneïtat de destinar prades i bos-

cos a nous camps d’agricultura ecològica, ja que 
entre els ideals que la sustenten s’hi troba el de la 
preservació de la natura. De fet, l’abril de 2018, 
la NOSB va recomanar eliminar l’incentiu de con-
vertir ecosistemes naturals a producció ecològica, 
bloquejant-los fins a deu anys a partir de la data 
de l’aprovació del seu canvi d’ús.
 Finalment, una bona part de l’estudi se centra 
en la comparació de les produccions que donen 
els sistemes convencionals respecte dels sistemes 

ecològics. Des de The Organic Center evidencien 
que la superfície en producció eco ha anat aug-
mentant en la passada dècada malgrat la manca 
de finançament en recerca en aquest camp. “Per 
exemple, el 95% de les varietats agrícoles s’han 
seleccionat per produir amb una gestió amb molts 
insums, i poden no ajustar-se a les necessitats de 
l’agricultura ecològica”. 
 Segons un estudi de la Universitat de Califòrnia 
a Berkeley, la recerca en aquest sistema productiu 
pot fer davallar i fins i tot eliminar les diferències 
en els rendiments entre l’agricultura ecològica i la 
convencional. Així és que Jessica Shade i Amber 
Sciligo reclamen que, demostrada l’evidència que 
l’agricultura ecològica és beneficiosa quant a se-
grest de carboni, balanç de gasos d’efecte hiver-
nacle, salut de persones que hi treballen i perso-
nes consumidores, els estudis se centrin en els 

millors mètodes per donar-li suport i superar la 
diferència de rendiments que es dona respecte de 
la convencional.
 De fet, totes dues denuncien que es tracta d’un 
altre cas d’“investigadors amb un punt de vista miop 
sobre com l’agricultura té impacte en el canvi climà-
tic. Tenint en compte una visió holística del nostre 
sistema alimentari, l’agricultura convencional no 
és una opció viable per a la seguretat alimentària a 
llarg termini. Esgota els sòls, destrueix les poblaci-
ons de pol·linitzadors i disminueix les reserves de 
carboni. Sense sistemes de producció ecològica no 
podrem mantenir la producció alimentària a llarg 
termini”. a

La reducció del 20% en els gasos d’efecte hivernacle 
per cultiu és a causa de la prohibició, 

en agricultura ecològica, de substàncies 
químiques de síntesi

La FAO ja ha denunciat que al voltant d’una tercera 
part dels aliments produïts o bé es fan malbé, o bé 
acaben a les escombraries



L’aigua és un recurs essencial per a les activitats agrà-
ries i és l’element base de la nostra piràmide alimentà-
ria. En l’àmbit mundial s’estima que emprem el 85% de 
l’aigua per a la producció agrària, essent l’agricultura 
el principal consumidor d’aquest recurs escàs. La crisi 
ambiental actual provocarà una menor disponibilitat 
d’aigua, sobretot en zones com la nostra, assenyalada en 
l’últim informe de l’Agència Europea del Medi Ambient 
com una de les més vulnerables als riscos derivats del 
canvi climàtic. En aquest context, els cultius hortícoles, 
que en la majoria de casos són de regadiu, semblen els 
més vulnerables als efectes del canvi climàtic i sobretot 
a les restriccions hídriques que se’n derivaran. En conse-
qüència, és una prioritat impulsar estratègies per millo-
rar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg en aquest sector. 
Entre els cultius hortícoles amb major demanda de reg 
trobem el tomàquet (Casals et al., 2018a). A la nostra 
zona, i depenent de factors climàtics (evapotranspiració 
del cultiu) i agronòmics (cicle de cultiu, varietat, sistema 
de producció), les dosis de reg oscil·len entre 350 i 600 

TexT i imATGes: Joan Casals1, Júlia Buil, Philipp Schober

1. Fundació Miquel Agustí

Les tomaqueres requereixen durant el seu cicle un reg continu força abundant comparat amb altres espècies 
cultivades. Per això és molt important seguir unes bones pràctiques i aconseguir una bona eficiència en l’ús 
de l’aigua de reg.   

litres per planta. Tot i aquesta elevada demanda hídrica, 
el tomàquet és una de les espècies hortícoles que pot 
assolir una major eficiència en l’ús de l’aigua de reg, de-
gut a la seva elevada productivitat (figura 1). L’òptim en 
aquesta espècie es troba a l’entorn dels 1,6 litres per 100 
grams de fruit, tot i que en sistemes de cultiu poc efici-
ents en l’aspecte hídric es poden assolir valors superi-
ors als 30 litres per 100 grams. Optimitzar els itineraris 
tècnics i seleccionar varietats amb elevada eficiència en 
l’ús de l’aigua de reg és una prioritat per tal de disminuir 

l’empremta hídrica d’un cultiu que ocupa la primera po-
sició entre les hortalisses cultivades a Catalunya. 

Eficiència en l’ús de l’aigua de reg en el tomàquet 
de penjar
Entre les varietats de tomàquet catalanes destaca el 
cas del tomàquet de penjar, una varietat que permet 
la conservació postcollita sense despesa energètica (es 
conserva bé fora de la nevera) i que es troba descrita a 
la literatura científica per la seva adaptació a les condici-
ons d’estrès hídric. Amb l’objectiu d’estudiar l’empremta 
hídrica del cultiu d’aquesta varietat, així com identificar 
mètodes per reduir-la, l’any 2019 s’han fet assajos en di-
ferents finques ecològiques i convencionals. 
 El sistema de cultiu emprat ha estat de tipus reptant, 
el qual permet reduir els costos de producció, atès que 
no s’han de podar les plantes ni conduir-les vertical-
ment. Aquest sistema de cultiu era molt emprat antiga-
ment per produir tomàquet de penjar en camps de secà, 
i actualment alguns productors encara el fan servir. A 
més s’ha treballat seguint les pràctiques habituals del 

Els tomàquets produïts 
sota condicions d’estrès 
hídric tenen un major 

contingut de sucres
Figura 1. Eficiència en l’ús de l’aigua, expressada en litres per 100 grams de matèria 
fresca, de diferents cultius hortícoles, i comparativa amb dos cultius de referència 
(blat i soja). Dades adaptades de Nederhoff, E., and Stanghellini, C. (2010). Water 
use efficiency of tomatoes. Pract. Hydroponics Greenhouses November/d, 52–59. 
En el cas del tomàquet es representen els valors mínim (1) i màxim (2) descrits a les 
publicacions especialitzades.

Eficiència en l’ús de l’aigua de reg en el 
tomàquet de penjar sense encanyar

investigació
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tomàquet d’indústria, és a dir que només s’ha fet una 
sola collita en el moment de màxima producció de cada 
planta. 
 En l’estudi s’han avaluat línies de tomàquet de penjar 
de creixement determinat (és a dir, que en un moment 
donat deixen de créixer) que és present en algunes lí-
nies tradicionals (entrades LC215, LC547 del Banc de 
Germoplasma FMA/ESAB). També s’han avaluat noves 
varietats millorades per la Fundació Miquel Agustí i 
adaptades al cultiu reptant (2.14, 2.9). Com a controls 
s’han fet servir l’híbrid comercial Palamós (Semillas 
Fitó) i una varietat de tomàquet d’indústria (Pera Delta, 
Mas Pastoret). 
 A la finca de l’Ortiga (Sant Cugat del Vallès), de la 
qual es presenten els resultats en aquest article, es van 
emprar dues dosis de reg: reg normal (100% de la de-
manda hídrica del cultiu [ETo], ≈350 litres per planta) i 
reg deficitari (50% ETo, ≈ 180 litres per planta). La den-
sitat de plantació fou de 1,14 plantes per metre quadrat, 
segons un marc de 0,5 per 1,5 metres.
 Els resultats mostren que l’eficiència en l’ús de l’ai-
gua de reg en el tomàquet de penjar es situa entre 10,9 
i 13,1 litres per 100 grams en condicions de reg normal 
(100% ETo) i que existeixen poques diferències entre 
varietats (figura 2). El tomàquet d’indústria presenta la 

millor eficiència, amb un valor mitjà de 8,4 litres per 100 
grams.
 L’ús d’estratègies de reg deficitari (50% ETo) permet 
reduir significativament l’empremta hídrica del cultiu, 
en alguns casos de manera notable. Per exemple, en la 
varietat LC547 s’ha aconseguit reduir a la meitat l’em-
premta (de 13,1 litres per 100 grams en reg normal a 6,6 
litres per 100 grams en reg deficitari). Cal destacar que 
aquests valors es troben en el rang baix dels descrits a 
les publicacions especialitzades per a cultius de tomà-
quet en exterior, els quals poden oscil·lar entre 10 i 30 
litres per 100 grams, per la qual cosa podem considerar 
que es tracta d’un cultiu eficient des del punt de vista 
hídric. Existeix, però, marge per a la millora; aquest 
sembla passar principalment per emprar, d’una banda, 
varietats adaptades al nostre sistema de producció i, 
d’una altra, estratègies de reg deficitari. No obstant això, 
una millora en l’eficiència sembla implicar l’assumpció 
d’una pèrdua de rendiment que ha de ser compensada 
per un increment en el preu de venda, tant pel valor eco-
lògic del cultiu com per la inherent millor qualitat dels 

Existeixen poques 
diferències entre varietats 

de tomàquet de penjar 

Figura 2. Eficiència en l’ús de l’aigua de reg (l/100g) i rendiment comercial (kg/m2) 
de diferents varietats de tomàquet de penjar i d’indústria, en dues dosis de reg 
diferents. Les dades es corresponen amb l’experiment a la finca ecològica l’Ortiga. 
Els valors representen la mitjana ± l’error estàndard. A la gràfica d’eficiència en l’ús 
de l’aigua de reg, la línia horitzontal discontínua assenyala el valor òptim descrit a les 
publicacions sobre el tema (1,6 l/100g).

01 i 02. Tomaqueres a camp
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tomàquets produïts en condicions d’estrès hídric (major contingut en 
sucres, principalment).
 D’altra banda, emprant un sistema de cultiu reptant s’han assolit 
rendiments comercials de dos quilos per metre quadrat de mitjana, uns 
valors baixos si els comparem amb els rendiments assolits en cultius 
comercials estàndard (10 quilos per metre quadrat). A banda de les 
diferències evidents pel que fa al consum d’inputs entre ambdós siste-
mes de cultiu (ús d’hivernacles, cicles de cultiu llargs i adobs químics), 
aquest baix rendiment és també degut a l’estratègia seguida de fer una 

sola collita, amb què el rendiment comercial ha estat d’aproximada-
ment un 50% del rendiment total. El contacte dels fruits amb el sòl o 
la seva exposició a la radiació solar han provocat importants pèrdues 
en el moment de la collita, així com el fet que una part de la producció 
no assolís la maduresa comercial. Realitzar dues o tres collites durant 
el cicle de cultiu permetria millorar el rendiment final. 
 Els majors rendiments s’han observat en la varietat LC215 cultivada 
en condicions de reg normal (100% ETo, 2,3 quilos per metre quadrat), 
que ha assolit un rendiment similar al del tomàquet d’indústria (2,1 
quilos per metre quadrat). En les varietats experimentals 2.14, 2.9 i 
LC215 el reg deficitari ha provocat una penalització del rendiment, 
mentre que les altres varietats semblen menys sensibles a aquesta res-
tricció hídrica. 

 A mode de conclusió, volem destacar que el tomàquet de penjar 
és un cultiu que mostra una bona eficiència en l’ús de l’aigua de reg, 
tot i que aquesta eficiència depèn molt de la varietat i del sistema de 
cultiu que emprem. Per sort en conservem una important variabili-
tat genètica que podem aprofitar per dissenyar produccions amb una 
menor petjada hídrica (Casals et al., 2018b). El cultiu reptant i l’ús 
d’estratègies de reg deficitari semblen una bona alternativa, la qual cal 
acabar d’afinar per optimitzar-ne la rendibilitat econòmica i l’eficièn-
cia ecològica. a

Les llavors de les varietats tradicionals i 
experimentals estan disponibles per als agricultors 

interessats a fer proves a les seves finques.

Agraïments
Aquest projecte ha estat finançat a través de 

l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-
2020. Els camps experimentals han estat gestionats 

pels horticultors Lluís Fisas, Màrius Torrentó i 
Sergi Turch, a qui agraïm la seva col·laboració.
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Influencia del cambio climático en la mejora genética de plantas, eds. J. G. 
Brunton, O. P. Tornero, J. E. Cos-Terrer, L. Ruiz-Garcia, and E. Sánchez-
López (Múrcia: Campobell), 255–288.

Casals, J., RiveRa, a., siMó, J., and Pons, C. (2018b). “El tomàquet de 
Penjar, un tipus varietal amb una gran variabilitat,” in Dossier tècnic 
“El tomàquet de Penjar” (Barcelona: Direcció General d’Alimentació, 
Qualitat i Indústries Agroalimentàries), 9–14. Available at: https://
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Tenim prou variabilitat genètica 
dels tomàquets de penjar per 

dissenyar produccions amb una 
menor petjada hídrica
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Totes ens hem trobat que, en el moment d’iniciar-nos en la producció ecològica, ja sia fa vint anys o fa 
dos mesos, ja sia en horta o en extensius, ens adonem que les rotacions són la base d’un sòl fèrtil, i les 
lleguminoses i els seus rizobis en són la clau. És important conèixer quines opcions tenim a l’hora d’escollir 
les que ens poden anar millor. En extensius, aquestes rotacions a quatre o sis anys es fan amb cultius com 
ara llenties, pedrerols, guixes, cigrons, moreus, faves, trepadella, favons, fenigrec... cultius que podem usar 
merament com adobs en verd en mescles, per a consum humà o per al consum del nostre bestiar. Sigui com 
sigui la nostra explotació, però, hem de posar una lleguminosa a la nostra vida, i si no en coneixem massa o 
en volem provar de noves, aquí descobrim les conservades al banc de llavors d’Esporus.

TexT i imATGes: xèniA TorrAs, responsAble del projecTe esporus.

el bloc d’Esporus

Lleguminoses en extensiu

*llavors a la venda a 
botiga.associaciolera.org

Pedrerol d’Odèn*
Lathyrus cicera
També coneguda com a guixó o guixonera. És una planta 
herbàcia anual, enfiladissa del gènere Lathyrus o pèsol 
silvestre. Com a bona enfiladissa, les fulles tenen circells 
de tres a sis centímetres de llargada. La flor té un carac-
terístic color porpra-vermell i el fruit és una beina que 
conté els pedrerols, uns pèsols menuts, rodons i de color 
bru, comestibles.
Actualment es fa molta èmfasi en el fet que el pedre-
rol, com les guixes, és un dels llegums que pot causar 
el latirisme, malaltia típica de zones de monoconreu. 
Recordem, però, que el latirisme va associat a una mal-
nutrició, derivada d’una manca de varietat en la dieta 
diària efecte de la pobresa, com això va ocórrer durant la 
postguerra civil espanyola. De fet, en l’antiguitat, el guixó 
era un llegum molt apreciat. Segons Bonvesin de la Riva, 
en la seva obra Maravelles de Milà (1288), el guixó, co-
negut en italià com a cicerchia, era un dels àpats favorits 
de la classe benestant milanesa al segle XIII.

Moreus*
Vicia narbonensis
Planta herbàcia anual de 40 a 80 centímetres (tot i que pot 
arribar a 1,2 metres), de fulles semblant a les faves i flors 
purpúries. Els fruits són tavelles amb llegums rodons, de la 
mida d’un pèsol, negrosos a la maturitat.
Els moreus són una espècie ancestral, que fins a la primera 
meitat del segle XX es cultivava com a aportació proteica 
per a l’alimentació animal. Destaquen per les seves rustici-
tat, vigor i producció. Es poden menjar tendres com els pè-
sols, o es poden assecar com les faves i posar-los en remull 
24 hores abans de ser cuinats.
Els moreus se sembren a la tardor, en un marc de plan-
tació de 25 x 25 centímetres, i es cullen a la primavera. 
Originàriament provenen de Castella. D’allí els va rescatar 
a final dels 90’ en Miquel Pujol, aleshores professor d’exten-
sius a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, i els va 
portar a en Pep Bover de cal Pauet (l’Espunyola), que encara 
el cultiva. A Esporus en conservem una mostra.
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Guixes*
Lathyrus sativus
Lleguminosa amb uns alts continguts de proteïna i de fi-
bra i baixa en greixos. En l’àmbit mediterrani es cultiva de 
forma minoritària, però és important com a conreu a certes 
zones d’Àsia i Àfrica, com l’Índia i Etiòpia, on es valora 
com a conreu de collita segura en cas que la sequera acabi 
amb els conreus principals. La llavor conté un aminoàcid 
neurotòxic (ODAP) que pot arribar a causar la malaltia del 
latirisme amb un consum habitual.
En el banc d’Esporus preservem tres varietats de guixes: la 
de Puigsagordi, la de ca l’Ardit –a l’Espunyola– i l’extreme-
nya. Les dues primeres són les locals, més grans i més ben 
adaptades. L’extremenya té la llavor més petita, tot i que és 
més productiva, amb l’inconvenient, però, que necessita 
sòls àcids, poc presents a Catalunya.
Guixa de Puigsagordi
La guixa de Puigsagordi ens la va cedir en Ramon Casanovas 
dels Hostalets de Balenyà. És una lleguminosa per al con-
sum humà que havia estat molt cultivada en temps passats, 
gràcies al seu alt valor proteic. Produeix guixes de mida 
gran i color ben blanc. És un cultiu molt rústic que vol ser 
fet en terra grossa (argilosa), i es pot cultivar en secà en 
qualsevol terra, fins i tot amb pedres. Prefereix terra magra 
i poc adobada. Segons ens explicà en Ramon Casanovas, 
aquestes guixes no s’emmaluren mai i són molt rústiques. 
Se sembren o bé de primavera amb collita d’estiu (com 
les patates: sembrades al març i collides al juny-juliol) o 
al juny i collides a la tardor. Se’n posen tres o quatre per 
cop a un marc de 50 x 50 centímetres. Abans les mates de 
guixa se sembraven alternades amb mates de cigró. També 
es podien fer enmig de les patates: dues plantes de patata/
una de guixa. 
Guixa de ca l’Ardit
És una planta anual, de 30 a 50 centímetres d’alçada, amb 
flors blanques i llegums aplanades, dues per tavella. És 
força productiva, especialment en sòls pobres, àcids i ma-
gres. Si es fertilitza o rega en excés fa molta mata i poca 
llavor.
La procedència de la primera llavor és un sac de guixes 
que l’exèrcit Nacional (facciós) es va deixar a la porta de 
ca l’Ardit, i des de llavors la família la va cultivant cada any.
Es cou com els cigrons, prèviament estovada tota la nit amb 
aigua tèbia. Segons en Ramon les guixes tenen tècniques 
de cuinar diferents: uns canvien l’aigua del remull i altres 
les couen amb la mateixa aigua. En coure-les cal que no 
vessin, ja que la bromera que fan és el que ajuda a esto-
var-les. A Andalusia, la farina de guixa –en castellà “harina 
de almorta”– s’utilitza per arrebossar.

Fenigrec*
Trigonella foenum-graecum
El fenigrec és una planta herbàcia anual d’uns 10-15 cen-
tímetres d’alçada. Les flors de color blanc-lila donen pas 
al fruit, que és una beina llarga i prima (4-10 cm de longi-
tud). A l’interior de cada fruit trobem entre 5 i 20 llavors 
. La planta floreix a la primavera i per fer la collita de la 
llavor es deixa assecar tota ella fins als mesos de juliol-
agost. Les granes són ovalades, de color àmbar.
La planta sencera desprèn una olor molt característica, 
que recorda el curri, ja que les llavors seques, torrades 
(per treure’ls l’amargor) i mòltes en són l’ingredient prin-
cipal. A Catalunya, el gra, la palla i el fenc han estat sem-
pre emprats per a l’alimentació animal (boví i oví). El seu 
consum freqüent provoca efectes tòxics en els animals i 
dona a la carn i a la llet un sabor i una olor considerats 
desagradables . En canvi, consumit com a farratge fresc 
no té aquests inconvenients. Actualment comença a con-
sumir-se en alimentació humana, ja sigui germinant les 
llavors o utilitzant-les com a condiment.
Com a adob verd, a més d’aportar matèria orgànica i nitro-
gen, el fenigrec es considera repel·lent d’insectes i del cuc 
del filferro. El gra té també utilitat industrial:  l’oli que se 
n’extreu es fa servir per a pintures.
L’origen del fenigrec s’estableix al sud-oest asiàtic, bàsica-
ment a tot l’Orient Mitjà. Va ser introduït a l’Europa occi-
dental a mitjans de l’Edat Mitjana. Al territori espanyol el 
seu cultiu és molt escàs, els grans cultius es troben al nord 
d’Àfrica i a l’Àsia. 

Trepadella
Onobrychis viciifolia
La trepadella era un cultiu destinat principalment al con-
sum del bestiar de la casa. En Josep Sabata “Rubís”, de 
L’Estany, va fer donació a Esporus d’una mostra que guar-
dava. Roman dos anys a camp i fins i tot tres, fent una 
dallada/any. La trepadella que es menja ara (la francesa) 
només dura una dallada. Se solia sembrar amb la civada, 
o sola si es volia per a llavor. Segons ens explicà en Rubís, 
abans de la invenció de les embaladores la trepadella se 
segava a mà amb volant i esclopet: el volant servia per tallar 
la planta i l’esclopet per protegir l’altra mà que recollia. A 
continuació es xerracava (es tallaven els manats) i el gra es 
posava al morralet, la saca de lona que es penjava al coll 
del bestiar per a donar-los de menjar. La resta s’agrupava 
en gavelles (manats lligats amb la pròpia planta) apilades 
en monjoia (en forma de piràmide) per assecar-se a camp 
durant 8-10 dies. I llavors es guardaven a casa per anar-les 
donant al bestiar.
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Erb o erbs
Vicia erbilia
Lleguminosa anual, que produeix una llavor marró petita (2-4 
mm de diàmetre). Espècie molt usada per a farratge animal i 
també com a fixadora de nitrogen atmosfèric en les rotacions 
de cultius extensius i de secà. No se sol emprar per al consum 
humà per la seva amargantor.

Favó*
Vicia faba L. spp faba
Varietat que tradicionalment s’ha usat com a complement 
proteic per al consum animal, tot i que al País Basc tenen 
un plat tradicional amb favó.
És una lleguminosa de beines de sis a vuit centímetres 
de longitud, amb 6-8 granes per tavella. Cada grana és 
com una fava arrodonida i de color negre. Les beines no 
pengen, sinó que miren cap amunt de forma erecta, el que 
fa la planta més vistosa que altres lleguminoses, i de més 
fàcil collir.
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El romàs, el lletsó i la rúcula silvestre

adventícies

Males herbes, herbes silvestres, herbes adventícies o herbes espontànies són alguns dels noms que reben. Més 
enllà de la nosa que puguin fer quan surten en els camps, els seus rodals o en els horts, podem aprendre a 
treure’n alguna utilitat o a interpretar què ens estan indicant. 

TexT i imATGes: mArc TAlAverA romA, col·lecTiu eixArcolAnT. universiTAT de bArcelonA. eixArcolAnT.cAT, @eixArcolAnT 

Ambient i cicle: 
Creix principalment en sòls ben desenvolupats amb 
una fertilitat moderada o alta. En el context mediter-
rani apareix en ambients més aviat humits, ambients 
on colonitza amb facilitat camps de conreu abando-
nats, prats, marges de camins o herbassars. En termes 
altitudinals es pot trobar des del nivell del mar fins 
als 1.500 metres d’alçada. La germinació té lloc prefe-
rentment a principis de tardor, tot i que també es pot 
produir a principis de primavera.  

Gestió i cultiu: 
Per cultivar-la cal realitzar la sembra cap als mesos 
d’agost-setembre, o bé al febrer, situant les llavors a 
0,5-1 centímetre de profunditat. Un cop establert el 
cultiu tan sols caldrà vetllar per la perpetuació dels 
individus plantats, els quals rebrotaran any rere any. 
Alhora, si es deixa fructificar una part dels individus, a 
cada primavera es produirà la germinació espontània 
de noves plantes. A més, en ser una espècie d’alçada 
notable, dominarà sobre altres espècies adventícies de 
menor alçada. Tanmateix, en cas d’haver-hi espècies 
de major alçada que poguessin fer-li competència es 
recomana realitzar una sega a finals d’estiu, un cop 
acabada la fructificació. 

Usos i composició nutricional:
es tracta d’una espècie molt utilitzada en el món de 
l’alimentació, si bé a Catalunya la tradició de consum 
és mínima. Es recomana consumir-la cuita. Al centre 
i sud de la península ibèrica és indispensable per fer 
el potaje; a la zona de Creta (Grècia) s’empra com a 
embolcall d’una mescla d’arròs i verdures; i a Armènia 
(on es coneix com a “aveluk”) s’asseca i en el moment 
de consumir-la es rehidrata, i és indispensable per 
elaborar la sopa local per excel·lència; i la llista podria 
ser molt més llarga. Presenta un gust entre àcid i 
lleugerament amargant en cru, que desapareix amb 
la cocció. En termes nutricionals es pot considerar 
una font de fibra dietètica, i presenta una elevada 
concentració d’àcids grassos poliinsaturats. Té un 
elevat contingut de potassi, vitamina B9 (àcid fòlic) 
i vitamina C. Cal tenir en compte que presenta 
un contingut elevat d’oxalats que, tot i que es veu 
clarament reduït amb la cocció, obliga a les persones 
amb problemes renals a moderar-ne el consum, tal i 
com passa per exemple amb els espinacs. .

El romàs

Nom científic: Rumex pulcher (família Poligonàcies)
Nom popular: romaza, romàs, llengua de bou.

Descripció:
Hemicriptòfit amb un potent sistema radicular axonomorf (rels pivotants) 
que pot assolir més d’un metre de profunditat en sòls ben desenvolupats. 
Aquest caràcter li atorga una elevada capacitat de rebrot. Quan l’espècie 
es desenvolupa completament les tiges assoleixen una alçada de fins a 1,5 
metres. Tanmateix, en indrets més susceptibles al trepig i en àrees segades o 
pasturades amb recurrència, el port de l’espècie es molt menor i en ocasions 
tan sols persisteixen les fulles basals, que es desenvolupen en forma de roseta. 
Les fulles es caracteritzen per tenir un pecíol llarg i carnós, i entre limbe i 
pecíol poden arribar als 20 centímetres de longitud. També és característic 
d’aquesta espècie, i d’altres del mateix gènere, la presència d’una estructura 
membranosa anomenada ocrea, situada al punt de creixement de les noves 
fulles i envoltant la tija de la fulla anterior. Tota la planta és glabra, sense 
pèls; les fulles tenen una disposició alterna, i el marge del limbe foliar és 
lleugerament ondulat. Un altre tret distintiu, compartit amb altres espècies del 
gènere, és la tendència a que apareguin a les fulles petites taques vermelles o 
violàcies, de forma circular i d’uns pocs mil·límetres de diàmetre, a causa de la 
presència d’un fong. La part aèria és molt ramificada i les flors, de color verdós 
i disposades en raïms, en conjunt formen una panícula ben visible. El fruit és 
sec, un aqueni, i es caracteritza per les tres costelles que presenta i per estar 
embolcallat per tres petites fulletes que li donen un aspecte de fruit alat.
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Lletsó

Nom científic: Sonchus oleraceus (família Compostes).
Noms populars: lletsó, llicsó, lletisó, lletsó gran.

Ambient i cicle: 
Es tracta d’una espècie extremadament abundant en horts, cobertes verdes 
d’altres cultius, marges de camins i carreteres, i fins i tot a les torretes dels 
balcons. Creix arreu de la conca mediterrània i també a les àrees eurosiberia-
nes. A Catalunya apareix des del nivell del mar fins als 1.500 metres d’altitud. 
La recol·lecció de les fulles per al consum humà es pot fer durant tot l’any en 
zones de regadiu, si bé el període més favorable és entre l’octubre i l’abril, 
quan els individus es troben principalment en forma de roseta basal i, per 
tant, és quan les fulles són més tendres i presenten un gust més suau. Alhora, 
cap a mitjans i finals de primavera és quan es poden recollir les tiges tendres, 
collint només aquelles que encara no siguin fibroses; són delicioses cuites, per 
exemple saltades i en truita.  

Gestió i cultiu: 
Es tracta d’una espècie anual que si disposa d’unes bones condicions hídri-
ques, per exemple horts, i d’un sòl lliure de vegetació (o, si més no, no ocupat 
per complet) pot germinar durant pràcticament tot l’any, llevat del període es-
trictament hivernal, quan hi ha temperatures nocturnes negatives. Tanmateix, 
els moments més adequats per a la sembra són el principi de la tardor i el mes 
de febrer. Es recomana cultivar-la —o afavorir-la— en zones de reg o si més no 
en ambients humits i amb el sòl ben desenvolupat. Es així perquè, tot i que 
l’espècie pot desenvolupar-se perfectament en sòls pobres i en ambients àrids, 
en aquests ambients més extrems les fulles queden molt petites i amb un gust 
i textura menys agradables, ja que la planta de seguida que pot comença la 
floració perquè té els recursos limitats. 
Cal destacar també que aquesta espècie havia estat molt utilitzada a la gas-
tronomia de l’antiga A Grècia i a l’antiga Roma, i de fet durant l’edat mitjana, 
el seu cultiu era molt habitual arreu d’Europa, tot i que amb el pas del segles 
es va anar substituint per altres espècies més modernes. El millor testimoni 
del fet que era una espècie cultivada és el seu nom científic, “oleraceus”, que 
deriva del llatí “olus”, mot que no significa altra cosa que verdura o hortalissa. 
 
Usos i composició nutricional:
És una espècie que es pot consumir tant crua en amanida com cuita en 
múltiples preparacions. En cru, les fulles tendres recorden l’enciam i 
l’escarola, amb un gust suau i pràcticament gens amargant, molt acceptat per 
pràcticament tots els consumidors. Si es consumeix cuita, es poden emprar 
tant les fulles tendres com les més velles, així com la part tendra de la tija, ja 
que la planta adquireix un gust molt suau. Nutricionalment parlant es tracta 
d’una espècie rica en potassi, ferro, coure, manganès i vitamina C i, en menor 
mesura, calci.

Descripció:
Es tracta d’una espècie de caràcter anual que es caracteritza per un 
creixement inicial en forma de roseta basal de la qual posteriorment surten 
les tiges fructíferes, ramificades i amb força fulles, i que poden arribar als 80 
centímetres d’alçada. La morfologia de les fulles és molt variable, tot i que en 
general són poc dividides, amb el marge lleugerament serrat / dentat, i amb 
el lòbul terminal molt més gran que la resta en el cas de les fulles que sí que 
estan més dividides. Són glabres (sense pilositat) i presenten una coloració 
glauca (verd tirant a blavós). Les tiges són relativament gruixudes, tenint 
en compte el port de la planta, i buides de l’interior. La flors, disposades en 
capítols, són de color groc pàl·lid, i el fruit és un aqueni amb papus. L’espècie 
presenta conductes laticífers actius, es a dir, quan es trenca desprèn làtex. 
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Rúcula silvestre

Nom científic: Diplotaxis tenuifolia (família Crucíferes).
Noms populars: rúcula de flor groga, rúcula silvestre, oruga.

Ambient i cicle: 
Es tracta d’una espècie amb una distribució extremadament erràtica a casa 
nostra, on és molt poc abundant i on, a més, les poblacions existents tenen 
una distribució que no sembla respondre de forma clara a cap patró ecolò-
gic. Tanmateix, les poblacions, un cop establertes, es desenvolupen de forma 
molt favorable si l’ambient és l’adequat. En general se’n troben entre el nivell 
del mar i els 800 metres d’alçada, si bé no es descarta que puguin arribar fins 
als 1.600 metres en ambients assolellats. Prolifera en vores de camins i zones 
ruderals d’índole diversa. Aquests trets, juntament amb la distribució erràtica 
que presenta, poden fer pensar que les poblacions catalanes siguin fruit de 
plantacions realitzades en temps pretèrits i a partir de les quals l’espècie s’ha 
anat estenent.

Gestió i cultiu: 
La sembra es recomana realitzar-la entre agost i setembre, o bé entre febrer 
i març. Es pot sembrar directament al lloc escollit per al cultiu, o be fer-ne 
planter i trasplantar-lo posteriorment. Un cop ben establert el cultiu, l’únic 
manteniment que caldrà realitzar és una sega al mig de l’estiu i una altra al 
mig de l’hivern, i l’espècie rebrotarà puntualment cada primavera i tardor. 
Alhora, és molt probable que el cultiu s’estengui gràcies a la germinació de 
nous individus que en ocasions poden aparèixer fins a centenars de metres 
de distància de l’indret de cultiu inicial.
 
Usos i composició nutricional:
L’espècie és comestible, i la fulla és molt apreciada pels amants de la rúcula, 
ja que presenta un gust més intens que la rúcula convencional. Tanmateix, 
aquest gust intens fa que sigui poc apreciada per aquells a qui la rúcula no 
agrada. No deixa a ningú indiferent. Cal consumir-la en cru, ja que cuita 
perd el gust que tant la caracteritza. La flor també és comestible i presenta 
un gust més suau. Des del punt de vista nutricional, té un elevat contingut 
en potassi, ferro, zenc, manganès i coure, vitamina C i flavonoides. El gust 
picant es deu a la presència de glucosinolats. a

Descripció:
es tracta d’una espècie perenne de la família de les crucíferes que, a diferència 
de la resta d’espècies de rúcula, pot viure fins a 8-10 anys. La forma vital és 
l’hemicriptòfit, ja que en zones amb glaçades nocturnes i estius secs la part 
aèria queda seca tant a l’hivern com a l’estiu, essent la primavera i especialment 
la tardor els períodes de major creixement. Els individus assoleixen una alçada 
màxima d’entre 60 i 80 centímetres a tot estirar, amb les tiges molt ramificades 
i força poblades de fulles. Les fulles tenen el nervi central ben marcat i una 
forma global lanceolada, tot i que el contorn és clarament lobulat i la forma 
canvia molt entre les fulles d’un mateix individu. Les fulles poden assolir una 
longitud de 10 centímetres i una amplada d’aproximadament 1,5 centímetres. 
El pecíol és molt curt, en ocasions pràcticament inexistent. Les flors són de 
color groc pàl·lid, amb 4 pètals, igual que a totes les espècies de la família. 

JABONERA
SABÓ�POTÀSSIC�LÍQUID

LA INDUSTRIAL SABONERA
AVG.�GENERALITAT,�126

43500�-��TORTOSA
977�440�228

www.laindustrialsabonera.es
toni@laindustrialsabonera.es

carles@laindustrialsabonera.es

100%�BIODEGRADABLE

Biodinàmica

VENDA DE 
PREPARATS 
I TOTS ELS SEUS 
COMPONENTS

FORMACIÓ EN 
AGRICULTURA 

CONSULTORIA

DES DE L‘ANY 2000 COMPROMESOS 

AMB L‘AGRICULTURA BIODINÀMICA

Enginyeria en Agricultura Biodinàmica
DREISKEL

www.dreiskel.com

Entença, 4  43550 Ulldecona (Tarragona)
+34 654 036 644  info@dreiskel.com  

Viver
de varietats tradicionals

Cruïlles (Girona) · Tel. 650742502
www.arboreco.net · info@arboreco.net 

de fruiters ecològics



01

Les experiències amb diferents 
pol·linitzadors obren bones perspectives 
en fructicultura

fructicultura

Els insectes que s’alimenten de pol·len i de nèctar tenen un paper molt important en la pol·linització dels cultius. Habitualment es 
parla dels beneficis que ens aporten les abelles, sense fer esment que altres insectes, com els abellots i les abelles solitàries, també 
fan la mateixa funció tot i que actuen de manera diferent. Cada un d’ells té les seves peculiaritats i, quan es coneixen, és més fàcil 
escollir quins ens interessen més en funció de les característiques de la finca i, fins i tot, com podem combinar-los. En una jornada 
organitzada per l’ADV Ecològica de Ponent, vam poder descobrir la riquesa que ens aporta aquesta fauna.

Quan parlem d’insectes pol·linitzadors 
en agricultura ningú posa en dubte que 
les abelles són les reines de la funció. 
Pagesos i pageses estableixen contrac-
tes amb apicultors per tal que acostin 
les arnes als seus camps i així millorar 
les taxes de pol·linització dels seus cul-
tius. El cas és que, segons l’organització 
Abejas Silvestres, les poblacions de pol-
linitzadors estan davallant a causa de la 
falta d’hàbitats, l’escassetat d’aliments, 
l’ús indiscriminat de pesticides i el canvi 
climàtic. Per tant, molts productors hor-
tícoles i també fructicultors estan dispo-
sats a pagar uns 20-30 euros perquè l’api-
cultor els situï una caixa prop del camp.  
 En la jornada sobre pol·linitzadors que 
va organitzar l’ADV Ecològica de Ponent, 
en Xavier Branchat, apicultor, va aclarir 
que “aquest import és baix, si tenim en 
compte que està plenament justificat: 
des d’un punt de vista apícola, traslla-
dar les abelles suposa un cost i també 
implica obviar altres floracions de les 
quals s’obté més del doble de benefici 
perquè poden donar més quantitat 
de mel; seria el cas de, per exemple, 
fruiters i romaní, que coincideixen 
temporalment. Per tant, a vegades s’hi 
acaben portant les arnes més fluixes, 
menys vigoroses, mentre que les fortes 
es deixen en llocs de més producció. Si 
entre apicultors i agricultors s’acor-
dessin uns valors comuns de qualitat 
de les arnes per a pol·linitzar amb un 
preu just, hi sortiríem tots guanyant”. 

Així i tot, la feina que fan les abelles és 
massa important per prescindir-ne.
 Un dels aspectes més interessants de 
les abelles és que són molt treballadores 
i formen colònies grans. Com que els 

adults han de sobreviure a l’hivern, neces-
siten acumular grans quantitats de mel i 
de pol·len. A més, sempre es pot aprofitar 
la feina extra que fan per treure’n produc-
tes complementaris a l’agricultura com la 
mel i el pròpolis. Tanmateix, la seva ca-
pacitat d’adaptació a tot tipus de floració 
és una arma de doble fil. Per una banda, 
facilita que es trobin a gust entre molta 

diversitat de cultius, però com que també 
tenen un radi d’acció d’1,5 quilòmetres 
aproximadament, si hi ha una altra font 
de nèctar propera que els agradi més po-
den prioritzar-la. 
 Un altre factor en contra és que neces-
siten més escalfor per poder treballar que 
no pas les abelles solitàries o els abellots. 
No els agrada el vent ni la pluja, i els dies 
amb poca llum també els afecten. 
 Tampoc és positiu el fet que puguin 
presentar un comportament agressiu, en 
cas de defensa. Quan ens piquen, deixen 
a la pell l’agulló carregat de verí i allibe-
rant unes feromones que avisen la resta 
d’abelles de la colònia que hi ha un perill 
a atacar.

Altres pol·linitzadors interessants
En canvi, aquesta agressivitat és molt 
menor en altres pol·linitzadors. Alguns 
són himenòpters com les abelles —els 
abellots (Bombus sp.) i les abelles soli-
tàries. Només a la Península Ibèrica hi 
viuen 1.100 espècies d’abelles solitàries 
o salvatges. Els dípters, els lepidòpters i 
els coleòpters també tenen espècies pol-

Beneficis dels insectes pol·linitzadors

Millora del quallat de les flors (cauen 
menys els fruits i no es deformen).
Major nombre de fruits.
Millor qualitat.
Producció de llavors.
També afavoreixen les 
varietats autofèrtils.

Es calcula que a la península Ibèrica hi ha 
més de 1000 espècies d’abelles salvatges, 

300 de les quals viuen a Catalunya

TexT: AlbA Gros, Amb lA col·lAborAció de l’Adv ecolòGicA de ponenT. 
imATGes cedides per l’Adv ecolòGicA de ponenT i l’AssociAció AbejAs silvesTres
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 Ara com ara es poden comprar abe-
llots, però no és possible reproduir-los; 
així doncs, cal comprar-ne any rere any 
perquè el seu cicle acaba a la mateixa 
finca. La contrapartida d’aquest aspecte 
negatiu és que és difícil que facin de vec-
tors de malalties.

L’interès de les abelles solitàries 
Les abelles solitàries són un grup d’insec-
tes pol·linitzadors desconegut per molta 
part de la població. Una de les famílies 
més interessants són les òsmies. De fet, 
hi ha qui ni tan sols sap de la seva exis-
tència. En diem solitàries perquè tenen 
un comportament del tot individual. 
L’agricultura està descobrint els seus 

beneficis i testejant com potenciar-les. A 
l’ADV Ecològica de Ponent hi van posar 
l’ull el 2017. Amb l’ajuda del CREAF van 
conèixer com multiplicar cries a camp, 
amb l’objectiu principal de poder prove-
ir-ne als seus pagesos, que es dediquen 
sobretot a la fructicultura, fer proves a 
camp amb part de la cria i augmentar la 
població a totes les finques en general.
 De totes les espècies, la més interessant 
per a cultius arboris és la Osmia cornuta, 
que a més es dona de manera natural a 
l’entorn dels camps on es troben els socis 
de l’ADV. Aquesta abella s’alimenta exclu-
sivament de pol·len i prefereix el que es 
troba a certa alçada, com el dels arbres 
fruiters o ametllers. A més, ja surt cap al 
gener-febrer, no és gens agressiva i, com 
els abellots, té un diàmetre d’acció d’uns 
100 metres.

linitzadores. Totes elles compleixen una 
funció vital en la supervivència dels cul-
tius agrícoles. L’organització ecologista 
Greenpeace ha traspassat el valor de la 
seva funció a euros i les xifres són impac-
tants (vegeu requadre 1). 
 Els abellots i les abelles solitàries són 
especialment interessants per a la millora 
de la gestió agrícola. Els abellots no tenen 
un comportament tan social com les abe-
lles i les seves comunitats són més peti-
tes. Viuen sota terra i com que a l’hivern 
només sobreviu la reina no els cal fer re-
serva de pol·len. 
 L’alimentació dels abellots és menys ge-
neralista que la de les abelles, però també 
tenen aspectes positius: treballen a baixa 

temperatura, amb poca llum —per tant 
aprofiten més el dia— i amb vent. Tenen 
capacitat per volar durant més estona i el 
seu radi de vol és molt més curt. En con-
seqüència, no hi ha tant perill que vagin 
a extreure pol·len de cultius veïns o de 
zones que no ens interessin. A més, com 
que no es comuniquen entre ells, explo-
ren més fonts de pol·len que les abelles 
domèstiques, més flors i més d’una ve-
gada, condició necessària perquè algunes 
espècies vegetals siguin pol·linitzades. 
 Als abellots els interessa poc el nèctar. 
El nèctar és una solució aquosa que al-
gunes flors segreguen per resultar més 
atraients per als pol·linitzadors. Però els 
abellots van a buscar sobretot el pol·len i, 
per tant, són més eficients que les abelles 
domèstiques, que tant busquen un ele-
ment com l’altre. 

L’Osmia cornuta
El pol·len dels perers no és especialment 
llaminer per a les abelles, que prefereixen 
altres flors que els són més atractives. 
Però l’Osmia cornuta té preferències pe-
culiars, perquè és un pol·linitzador a qui 
agraden les flors en alçada, a diferència 
de la resta d’abelles també visita les flors 
del perer i és compatible amb les abelles 
domèstiques. Aquest va ser un dels mo-
tius perquè l’ADV Ecològica de Ponent hi 
posés la banya per poder-la introduir en 
els seus camps. 
 Aquesta espècie d’abella solitària no 
està disponible comercialment i, per tant, 
el primer pas va ser aconseguir-ne alguns 
exemplars posant refugis a diferents zo-

nes. També es van fer, durant dos anys, 
proves amb una cria del CREAF en un 
camp de peres blanquilles; aquest assaig 
va donar molt bons indicadors de quallat 
el primer any, però no el segon any, en 
què no va anar bé: els individus d’Osmia 
cornuta només van durar dues setmanes 
i després van desaparèixer degut a factors 
externs. “Aquesta circumstància va fer 
que no tinguessin temps de pol·linitzar 
les flors”, explica la Laia Viñas, tècnica 
de l’ADV. L’any següent, des de l’ADV van 
concloure que era clau poder completar 
el cicle de l’abella i fer-ne la cria per tenir 
més individus per disseminar.

Aconseguir fomentar els nius d’Osmia 
cornuta
Les òsmies utilitzen refugis cilíndrics 
d’entre 8 mil·límetres i 1 centímetre de 

Abelles mel·líferes
Comportament eusocial (cura 
de la cria, jerarquia...).
Acumulació de reserves 
de mel i de pol·len.
Alimentació generalista i adaptable.
Cal situar-les a camp en el moment de 
la floració del cultiu perquè no marxin 
a cercar aliment a altres bandes.
Condicions de treball (14-28ºC 
dies assolellats i sense vent).
Preferència per fonts de nèctar 
monofloral (comunicació).
Gran radi de vol (1,5 kilòmetres, 
aproximadament).
Molt efectives en alguns cultius.
Comportament defensiu de la colònia.
Possible vector de malalties.
Podem multiplicar i mantenir colònies de 
fins a 60.000 individus i obtenir-ne mel.

Abellots
Comportament pseudosocial.
No acumulen grans reserves, 
solament per a la cria.
Alimentació generalista.
Condicions de treball (per damunt 
de 5ºC, poca llum, vent fins a 
70 kilòmetres per hora).
No comunicació, radi de vol 
més curt que les abelles.
Moltes visites per individu 
/ pocs individus.
Millor contacte amb la flor 
(visites més efectives).
Poca agressivitat.
Es poden comprar però no reproduir.
Cada colònia acaba el cicle a la finca.
Colònies de 50 a 200 individus.

Abelles solitàries, com per 
exemple, òsmies i dins aquest grup, 
Osmia cornuta (en el dibuix).
Comportament individual.
Poca acumulació de reserves.
Alimentació selectiva. 
Condicions de treball (similars 
a les de l’abellot).
Radi de vol molt curt (uns 100 metres).
No agressives.
Les podem “agrupar” i afavorir 
la seva presència.
No disponibles comercialment..
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Cultiu/€ x ha Abelles Abellots Òsmies Abelles +Abellots Abelles + Òsmies

Ametller 160 180 - 180 120

Cirerer 160 180 - 180 120

Pomera 80 120 - 120 60

Perera 160 180 - 240 120

Presseguer 60 60 - 100 40

Prunera 80 120 - 120 60

Albercoquer 60 60 - 100 40

* Abelles: 20-25 euros/caixa

* Abellots: 20- 25 euros/caixa (generalment en grups de 3)

Requadre 2. Cost per hectàrea de la presència forçada dels pol·linitzadors

Cultiu/caixes x ha Abelles Abellots Òsmies
(150-170)*

Abelles + 
Abellots

Abelles +
Òsmies

Ametller 8 9 4-6 6+3 6+6

Cirerer 8 9 4-6 6+3 6+6

Pomera 4 6 4 3+3 3+4

Perera 8 9 4-6 6+3 6+6

Presseguer 3 3 4 2+3 2+4

Prunera 4 6 4 3+3 3+4

Albercoquer 3 3 4 2+3 2+4

* El nombre de femelles d’òsmia per estació dependrà del cultiu i oscil·la entre 150-750 
segons requeriments (falten experiències).

Requadre 3. Número d’estacions/hectàrea. 

L’Osmia cornuta 
és l’abella més 

primerenca

Categoria de 
cultiu segons la 
FAO

Valor mig per 
tona ¤/Tn

Valor total del 
cultiu en ¤ 
(preu * 
producció)

Valor econòmic de 
la pol·linització per 
insectes en ¤

Ratio de 
vulnerabilitat

Cereals 213 4.642.760.313 0 0%

Fruites 454 6.926.080.787 1.237.040.080 17,90%

Oleaginoses 397 3.635.219.450 133.107.781 3,70%

Lleguminoses 348 127.357.226 3.838.741 3%

Arrels i 
tubercles

215 532.514.960 0 0%

Espècies 3477 19.672.300 983.615 5%

Sucreres 31 130.682.292 0 0%

Fruits secs 1123 462.098.613 159.085.954 34,40%

Hortalisses 432 5.176.880.193 867.283.524 16,80%

Total 21.653.266.135 2.401.339.666 11,10%

A Catalunya, el valor de la pol·linització per insectes l’any 2011 va ser de 321 milions d’euros, 300 
dels quals vinculats al sector de la fruita. Va ser el segon territori de l’Estat espanyol amb major 
benefici. Font: Greenpeace.

Requadre 1. Impacte econòmic de la pol·linització per insectes en la producció agrícola 
utilitzada directament per a alimentació humana.

diàmetre i d’una profunditat d’uns 15-20 
centímetres. En el seu interior constru-
eixen petites cel·les fetes de fang on di-
positen els ous i la cera que els servirà 
d’aliment. La millor manera de trobar in-
dividus d’Osmia cornuta a l’entorn na-
tural és cercant en tàpies, parets de totxo 
antigues (alguns totxos tenen un parell de 
foradets entre els forats grossos) i troncs 
d’arbres. Els orificis es veuen tapats per 
fang i només cal rascar una mica per 
veure els ous o les pupes a dins. En l’es-
tadi adult, les abelles d’aquesta espècie 
es diferencien de la resta perquè tenen el 
tors negre i l’abdomen de color rogenc. 
Són les primeres a volar a partir del ge-
ner. Els primers a sortir són els mascles i 
després les femelles.
 Per aconseguir les cries, es poden uti-
litzar canyes tallades a uns 15-20 centíme-
tres de longitud. Han d’estar ben seques 
i netes per dins. El més recomanable és 
tallar-les durant l’estiu, quan és més fàcil, 
i deixar-les assecar fins al moment d’uti-

litzar-les, el mes de gener. Si hi queda hu-
mitat poden desenvolupar-s’hi malalties i 
si hi queden estelles la femella descartarà 
la canya. 
 Agruparem les canyes i les deixarem 
en posició horitzontal prop del niu que 
hem trobat. Han d’estar a cobert de la 
pluja, fixades perquè no se les endugui 
el vent i amb una orientació preferent de 
sud-est.
 Quan sigui l’abril o el maig, o a mesura 
que les vegem ocupades, podem anar-les 
recollint per guardar-les en un magatzem 
o un espai preservat de la pluja i els pa-
ràsits, però que no estigui calefactat. És 
important que hi faci fred. També podem 
deixar les canyes al camp, però significa 
exposar-les a paràsits.
 Quan arribi el gener, portarem les ca-
nyes plenes al camp i les posarem junt 
amb noves canyes buides que hàgim 
preparat. En una canya hi sol haver tres 
mascles i tres femelles, i cada femella po-
sarà ous a tres canyes aproximadament. 
Els agrada estar a una certa alçada, per la 
qual cosa descartarem possibles assenta-
ments arran de terra. 

Les dades d’aquests requadres són orientatives i és important 
tenir en compte que presenten moltes variables.
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 Igualment, cal preservar les canyes de 
la pluja i del vent, i fins i tot podem fer 
una caseta a l’estil hotel d’insectes (vegeu 
Agrocultura núm. 59 a agrocultura.org). 
La majoria de fruiters floreixen més tard 
que el primer vol d’Osmia cornuta. Per 
tant, és útil garantir que hi hagi flora du-
rant els primers mesos per tal que puguin 
alimentar-se. Si bé és veritat que preferei-
xen les flors a una certa alçada, també po-
den recollir pol·len de plantes arbustives. 
Igualment, com que necessiten fang per 
fer els nous nius, els n’hem de proporcio-
nar si no n’hi ha de forma natural. 
 Per preservar les òsmies dels ocells 
insectívors podem protegir els nius amb 
una reixa. Veurem com aquestes abelles 
solitàries surten a prendre el sol al matí i 
a la nit tornen al niu a dormir. És impor-
tant que durant aquests mesos no tras-
lladem el niu. Les femelles sempre crien 
prop d’on han nascut i si els el movem de 
lloc no el trobarien. Si no volem fomentar 
òsmies d’altres espècies, el mes de maig 
retirarem els nius plens. 
 A més d’alguns ocells, les òsmies també 
tenen paràsits. La Cacoxenus indagator, 
per exemple, és una mosca que es menja 
l’aliment de les larves i es pot detectar fà-
cilment per un orifici petit que s’observa 
en el fang de la canya. El Chaetodactylus 
osmiae és un àcar paràsit de les abelles 
solitàries, com ja apunta el seu nom. 

Utilitzar els pol·linitzadors a camp
El primer que cal valorar en el moment 
de plantejar-se la utilització de pol-
linitzadors en un camp de fruiters és si 
realment faran falta aquella temporada. 
“No ens interessa haver d’aclarir”, ra-
ona en Marc Benet Santos, tècnic de l’ADV 
Ecològica de Ponent.
 En segon lloc és normal avaluar el cul-
tiu que tenim i el seu entorn per decidir 
quins pol·linitzadors ens interessen més:
- tenim finques veïnes amb floracions 

més atractives que les del nostre cultiu?
- estem en una zona on bufa molt el vent 
o hi plou sovint?
- tenim boires persistents durant l’època 
en què s’ha de donar la pol·linització?
- el cultiu o els cultius veïns pateixen 
malalties que poden utilitzar els pol-
linitzadors com a vectors? (Alerta si hi ha 
foc bacterià!)
- hem d’entrar al camp per fer treballs 
que poden causar col·lisions amb els pol-
linitzadors?
- tenim cultius sota coberta, com malles 
antipedra?
- utilitzem fitosanitaris? (El pol·len capta 
fàcilment aquests productes i les larves 
que en prenen poden quedar afectades.)
 Totes aquestes qüestions determina-
ran quins pol·linitzadors poden resultar 
més eficients. Per exemple, si hem d’estar 
treballant de forma molt propera a la zona 
on tenim abelles, podem avaluar de com-
binar-les amb estacions d’abellots o d’abe-
lles solitàries, que no són agressives. Si 
tenim malles o hivernacles, hem de tenir 
en compte que les abelles xocaran contra 
la malla i haurem de posar les estacions 
als marges, però en canvi no suposarà cap 

El projecte Habeetat fomenta les poblacions 
d’abelles silvestres amb l’ajuda de plantes autòctones

Durant la jornada que l’ADV Ecològica de Ponent va organitzar per explicar les seves 
experiències amb Osmia cornuta, l’associació Abejas Silvestres va presentar el seu 
projecte Habeetat de foment de les abelles silvestres a Catalunya. El projecte està 
patrocinat per la Granja San Francisco i la seva aposta és fer acords amb pagesos i 
pageses a qui els pugui interessar augmentar la població d’aquests insectes a la seva 
finca. L’associació regala una selecció de plantes autòctones per implantar als marges 
i un niu on es poden instal·lar les abelles solitàries; la contrapart es compromet a 
tenir-ne cura i a fer-los saber les observacions sobre aquestes abelles, si li ve de gust. 
D’aquesta manera, Abejas Silvestres vol contribuir a trobar una solució global a la 
conservació de la biodiversitat i a la davallada de la població de pol·linitzadors.
http://www.abejassilvestres.es

problema per als abellots. Si tenim cultius 
amb floracions esglaonades i en finques 
separades, les caixes d’abelles i d’abellots 
es podran moure sempre que sigui a un 
mínim d’un quilòmetre i es faci durant 
la nit. Les òsmies, un cop surten de les 
canyes, no es recomana traslladar-les per-
què correm el risc que no tornin a criar al 
mateix lloc.
 Un altre aspecte que cal tenir en 
compte són els tipus de tractaments que 
apliquem. Productes que s’utilitzen en 
producció ecològica com són les algues, 
els fortificants i els extractes vegetals 
sembla que són compatibles amb els pol-
linitzadors. Tampoc donen problemes de 
toxicitat ni el bicarbonat, ni el caolí, ni la 
terra de diatomees. Però sí que cal evitar 
el sofre, el coure i el polisulfur, ja que la 
sublimació de sòlid a gas afecta al com-
portament d’aquests insectes, a qui no els 
agrada l’olor. 
 També és important valorar que el mo-
ment d’entrar els pol·linitzadors a camp 
és diferent segons l’espècie. Les proves 
assenyalen que l’Osmia cornuta s’ha de 
portar a camp 15 dies abans de la flora-
ció de l’arbre sobre el que ens interessa 
actuar. Com que el radi d’acció de les òs-
mies és petit, caldrà situar diferents esta-
cions repartides per cobrir tota la zona. A 
partir d’aquí, podem calcular la quantitat 
que necessitem de cada tipus d’estació 
segons el requadre núm. 3. Com s’hi pot 
observar, sempre es recomana combinar 
l’Osmia cornuta i els abellots amb ei-
xams d’abelles.

És evident que calen més proves i as-
sajos per veure com fomentar aquests 
pol·linitzadors, però sens dubte la feina 
que fan el CREAF i l’ADV ha obert camí. 
Perquè no jugar-nos totes les cartes a les 
sacrificades abelles domèstiques també té 
molt de raonable i sensat. a

01. Niu d’Osmia cornuta



TexT: Redacció imaTges cedides pel cReaF

El sistema Cocoon intenta revolucionar  
la plantació d’arbres en secà

 Ara com ara és un repte fer sobreviure 
els plançons sense reg, ja sigui en plan-
tacions agrícoles o en reforestacions, es-
pecialment durant el primer any, quan 
el reg de suport marca la diferència en el 
percentatge de supervivència. Però en al-
gunes situacions, instal·lar aquest reg de 
suport és inviable.
 El projecte europeu Life The Green 
Link ha estat treballant en una metodo-
logia que augmenta la supervivència dels 
plançons fins a un 95%. Des del 2016, 
s’ha anat testant en diferents plantacions 
de diversos països, entre els quals l’Estat 
espanyol. El CREAF (Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals) és 
qui coordina el projecte i ha liderat les 
plantacions experimentals a Catalunya, 
principalment a la zona del Bruc (al peu 
del massís de Montserrat). També coor-
dina un projecte sobre aquesta metodo-
logia a Riudarenes, on la Fundació Emys 
manté unes parcel·les demostratives a la 
seva finca Can Moragues amb el finan-
çament del departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Què és el Cocoon?
El Cocoon és un dispositiu que permet 
que el plançó augmenti la seva capacitat 
de supervivència durant el primer any 
sense haver de regar periòdicament.
 El primer que cal fer és un forat a terra 
prou gran perquè hi càpiga el Cocoon. 
Com que està fet majoritàriament de cel-

lulosa i fibres vegetals reciclades, s’anirà 
desintegrant amb el temps. Té forma de la 
carcassa d’un dònut partit longitudinal-
ment, similar als motlles que s’utilitzen 
per fer pastissos en forma d’anella. El re-
cipient s’omple amb uns vint-i-cinc litres 
d’aigua que, a través d’unes metxes, ani-
ran proveint d’aigua el plançó per capil-
laritat.
 El plançó se situa al centre del dònut 
i, mentre s’aguanta, es compacta terra al 
voltant del seu pa de terra. Tot plegat es 
cobreix amb una tapa que permet la fil-
tració de l’aigua de pluja, i també s’hi dis-
posa un protector per ombrejar el plançó 
i protegir-lo d’herbívors. A més, aquesta 
coberta redueix les pèrdues per evapo-
transpiració.

Avantatges i dificultats del Cocoon
Entre els dos i els quatre primers mesos, 
els vint-i-cinc litres del Cocoon aniran pro-
veint d’aigua el plançó. A partir d’aquest 
moment, el recipient s’anirà desintegrant. 
L’objectiu és donar prou suport al plançó 
perquè desenvolupi prou les arrels per 
poder superar el segon estiu sense reg.
 Els resultats de les plantacions fe-
tes fins ara, en llocs com les Canàries, 
Catalunya, Itàlia i Grècia, són esperança-
dors. A més d’augmentar el percentatge 
de supervivència, millora l’estat de salut 
dels plançons i redueix la competència 
amb les herbàcies, com a mínim durant 
el primer any. D’altra banda, augmenta 
la biodiversitat del seu entorn, ja que 
pot servir de refugi per a moltes espècies 
d’animals.
 Però segurament, des d’un punt de 
vista del sector agrari i del sector de la jar-
dineria dedicada a la restauració d’espais, 
el que és més interessant és el possible 
estalvi econòmic comparat amb la instal-
lació i manteniment de nous sistemes de 
reg. 
 En Vicenç Carabassa, del CREAF, ex-
plica que el balanç de les seves experièn-
cies els donen una orientació d’un a qua-
tre euros de cost de la instal·lació, però 
que “depèn molt de l’accessibilitat de 
l’espai i del fet de poder mecanitzar 
més o menys la plantació”. Així és que 
són números que cal prendre amb pre-
caució.
 Ara com ara, el principal inconvenient 
del Cocoon es troba en la seva instal·lació. 
En el marc del projecte Life han provat di-

Els efectes del canvi climàtic 
posen cada vegada més difícil 
poder executar amb èxit 
plantacions d’arbres i matolls 
en secà, sense reg de suport. 
Les previsions dels experts 
auguren cada vegada més pluges 
torrencials combinades amb 
èpoques de sequera més acusades. 
Ens enfrontem a la incongruència 
d’haver de regar més i, alhora, 
haver d’estalviar més aigua. Amb 
aquest escenari de futur, les 
tecnologies o metodologies que 
poden ajudar a la supervivència 
dels plançons estalviant aigua són 
molt benvingudes.

El Cocoon s’omple 
amb 25 litres d’aigua i 
s’enterra amb el plançó

El Cocoon preveu 
l’evaporació d’aigua 
i la germinació 
de llavors

Els plançons queden 
protegits dels 
raigs solars massa 
forts, del vent i de 
petits animals

Les metxes porten 
l’aigua directa 
a les arrels i 
en faciliten un 
desenvolupament 
ampli i profund 

01. Un Cocoon ja instal·lat
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El Cocoon és útil per 
a diferents objectius, 
sempre que es busqui 
l’establiment d’una 

planta llenyosa sense regferents tècniques i, de fet, l’empresa holandesa que ha inventat el Cocoon està 
treballant en un sistema d’instal·lació robotitzat.  
 “De moment, el sistema més efectiu que hem trobat és el d’instal-
lar un perforador en un petit tractor, de manera que es pot accedir 
amb més o menys facilitat a talussos bastant verticals (amb pendents 
de fins al 50%) i es pot treballar en sòls força pedregosos. De totes 
maneres, també hem plantat amb retroexcavadora i fins i tot de ma-
nera manual (en llocs de molt difícil accés a les plantacions que hem 
fet a les Canàries)”, explica en Vicenç. I, evidentment, cal comptar amb 
una cisterna per omplir els Cocoons.

Expectatives del projecte
De moment, el projecte ja ha plantat 24.000 arbres de manera experimental, 
i des de LandLifeCompany, l’empresa holandesa creadora i distribuïdora del 

Primeres experiències amb el Cocoon
Entre el 2016 i el 2018, al municipi del Bruc, a sota de Montserrat, es van plantar 
espècies agrícoles i forestals en una zona arrasada per un incendi forestal.

La idea era, per una banda, evitar l’escenari anterior: un bosc sense gestionar, 
amb molta densitat, que va donar ales al foc. I per l’altra, al mateix temps 
oferir espècies que donessin un rendiment per als propietaris dels terrenys. 
Es van escollir, entre altres, diferents varietats d’oliveres, com l’arbequina, 
la cornicabra, la vera, la palomar, i també cirerers, ametllers i noguers. Com 
a espècies forestals es van escollir roure i alzina micorizada amb tòfona.

Els resultats estan sent d’una mitjana del 60% de supervivència. Les 
millors dades han arribat al 80%; és el cas de l’olivera cornicabra, que 
és més robusta i té més vigor. Pel que fa a espècies forestals, l’alzina 
i el roure es mouen en un 70% de supervivència, quan en plantacions 
sense l’ús de Cocoon aquest és el percentatge de mortalitat.

Un punt i a part es mereixen les espècies arbustives, perquè sembla 
que el Cocoon podria restringir-ne el creixement en amplada. 
L’aranyoner, per exemple, només va arribar a un índex del 30%.

A Gran Canària, després de destinar molts diners a plantacions –que en alguns 
casos s’havien de regar amb aigua portada amb helicòpter–, el Cabildo també va 
decidir apostar pel Cocoon. Han tingut mortalitats de més del 50%, però igualment 
és una bona xifra respecte del que podien fer sense l’ús d’aquest dispositiu. Ara 
estan reomplint els Cocoons a l’estiu i poden arribar al 70% de supervivència.

Cocoon, volen arribar a 300.000 el mes de març 
–data final del projecte–, només a l’Estat espanyol. 
Si això és finalment possible serà el resultat de la 
suma de l’interès d’iniciatives privades. 
 És evident que LandLifeCompany el que vol és 
vendre el seu producte i, de l’altra, les empreses 
emissores de CO

2
 busquen maneres de compen-

sar la seva petjada de carboni mentre no es vegin 
obligades a reduir-la. “Si cada hectàrea plantada 
pot absorbir aproximadament 150-200 tones 
de CO

2
, vol dir que el projecte The Green Link 

aconseguirà segrestar a la vora de 75.000 tones 
de CO

2
 al llarg de la vida dels arbres plantats 

en una àrea total de 500 hectàrees aproximada-

ment”, aclareix en Sven Kallen, integrant d’un dels 
organismes participants en el projecte europeu.
 Mentre les plantacions i la recollida de dades va 
avançant, a Riudarenes tenim el privilegi de comp-
tar amb la finca demostrativa de Can Moragues, 
de la Fundació Emys. Aquí s’hi han plantat arbres 
amb Cocoon seguint les principals funcions per les 
quals s’ha creat: restauració de sistemes agrosilvo-
pastorals (devesa), restauració ecològica d’espais 
naturals degradats (bosc de ribera) i establiment 
de cultius llenyosos extensius de secà (oliveres).
 L’objectiu és ajudar a la difusió del dispositiu i 
els seus beneficis, generar material didàctic i de-
mostrar la viabilitat tècnica i econòmica d’aquesta 
metodologia. Abans d’iniciar la plantació s’han 
analitzat les propietats fisicoquímiques del sòl 
i s’ha caracteritzat minuciosament el planter. A 
partir d’aquí s’està controlant com evoluciona la 
humitat del sòl i també l’estat de les plantacions i 
el seu entorn a partir de mostrejos regulars.
 En Vicenç Carabassa explica que “el Cocoon 
s’ha utilitzat en plantacions agrícoles de secà, 
en restauracions d’espais protegits, en restau-
racions de pedreres, en restauracions de zones 
afectades per incendis, etc. Per tant, és útil per 
a diferents objectius, sempre que es busqui 
l’establiment d’una planta llenyosa sense reg”. 
I encara que és evident que amb la reforestació de 
les zones degradades del planeta no n’hi ha prou 
per salvar-nos del canvi climàtic, si més no ajudarà 
a mitigar-lo. I el Cocoon pot fer que aquesta feina 
sigui més efectiva. a

02. Preparant el terreny per a la plantació



A finals del 2018, la Comissió Europea va 
aprovar la renovació dels compostos de coure 
com a substàncies actives fitosanitàries can-
didates a la substitució. La decisió no va es-
tar mancada de polèmica perquè en alguns 
països l’ús de coure ja està prohibit pel seu 
impacte ambiental. És el cas de Dinamarca i 
Holanda, mentre que a Alemanya i a Àustria, 
està fortament restringit. A Catalunya, a l’Es-
tat espanyol i també a d’altres zones del sud 
d’Europa com a Itàlia, prescindir del coure 
en producció ecològica és abocar-se a la ru-
ïna perquè és un insum àmpliament utilitzat, 
i alguns preparats formen part de la història 
agrària del país, com el conegut caldo borde-
lès o barreja de Bordeus.

Per què ens cal el coure?
El coure és conegut sobretot per prevenir i 
controlar malalties fúngiques i bacterianes en 
fruiters i en horticultura, tant en producció 
ecològica com en convencional; en vinya, les 
aplicacions poden ser recurrents en els anys 
en què humitat i temperatura fan tàndem i 
donen condicions favorables als fongs. Però 
també es pot aportar coure a les plantes en 
forma d’adob, ja que és un microelement es-
sencial per a la nutrició de les plantes.
 Aquest oligoelement presenta l’avantatge 
que té un preu econòmic, cobreix un ampli 
espectre de cultius i malalties i pràcticament 
no hi ha patògens amb resistència.
En producció ecològica, com que no es po-
den utilitzar productes químics de síntesi, la 
dependència de la pagesia vers el coure és en-

cara major. El problema és que, com a metall 
pesant, no és innocu pel medi. Per aquest mo-
tiu, la quantitat a aplicar està limitada. L’1 de 
gener de 2019 va entrar en vigor la nova nor-
mativa europea general en sanitat vegetal, que 
restringeix l’ús d’una quantitat màxima de 28 
quilos de coure per hectàrea en un període de 
7 anys, és a dir una mitjana de 4 quilos/hectà-
rea/any. Com que la necessitat d’aplicació pot 
variar segons les condicions agroclimàtiques 
i la meteorologia de la temporada, es permet 
la flexibilitat que algun any es pugui sobre-
passar la mitjana de 4 quilos/hectàrea i any 
sempre que no es superi el  total de 28 quilos/
hectàrea al llarg de set anys. 
 Aquesta normativa ha obligat a rebaixar 
la dosi permesa en agricultura ecològica de 
6 quilos/hectàrea/any a 4 quilos. Únicament 
es permet aplicar els formulats a base de les 
següents substàncies actives fitosanitàries: 
hidròxid de coure, oxiclorur de coure, òxid 
de coure, sulfat tribàsic de coure i el caldo 
bordelès.
 Els límits de la quantitat de coure a apli-
car fan referència al seu ús com a fitosanitari. 
Però, què passa amb el coure que s’aplica com 
a adob foliar o com a regulador del creixe-
ment vegetal? O el que arriba al sòl procedent 
dels purins perquè diferents compostos del 
coure es poden incloure com a oligoelements 
en l’alimentació per al bestiar?
 La normativa ecològica europea preveu 
que per a la nutrició de les plantes, i en la 
mesura que sigui necessari es poden utilit-
zar certs fertilitzants i condicionadors del 

La participació de l’Escola Agrària de Manresa en el projecte europeu Organic Plus ha propiciat la celebració en aquest centre educatiu 
d’una jornada dedicada a parlar del futur del coure en agricultura ecològica. Diferents experts que ja estan treballant en la reducció i 
en les alternatives de les aplicacions a aquest microelement van facilitar que la convocatòria creés expectació. En aquest breu article us 
aportem un resum del que va semblar més interessant. 

TexT: redAcció. imATGes cedides per jordi llop - universiTAT poliTècnicA de cATAlunyA

Reducció i alternatives a les aplicacions 
amb coure
Les progressives restriccions obliguen a investigar com prescindir-ne

recursos

sòl d’una llista restringida, dins la qual hi 
figura el coure. Ara bé, aquestes esmenes cal 
que siguin realment justificades i per aquest 
motiu, els productors s’han de guardar els do-
cuments que acreditin la necessitat d’utilitzar 
aquests productes.
 A Catalunya, i d’acord amb els criteris 
d’interpretació de la normativa europea, per 
tal de justificar l’ús d’adobs a base de coure 
cal disposar d’algun informe tècnic o d’evi-
dències analítiques de la deficiència nutrici-
onal de coure en les plantes. Segons la Núria 
Armengol, tècnica de la Unitat de Producció 
Agrària Ecològica de la Generalitat de 
Catalunya: “És normal que si volem fer una 
agricultura realment ecològica tinguem en 
compte totes les entrades de coure”.
 Abans que acabi el 2025, previsiblement 
hi haurà una nova posada en comú entre 
els representants dels estats europeus per 
decidir si es restringeix encara més l’ús de 
coure o si es prohibeix directament. Però pot-
ser no cal alarmar-se perquè segons Nancy 
Peña, del Centre BETA de la Universitat de 
Vic (Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia 
Ambiental i Alimentària): “l’Autoritat Europea 
de Seguretat Alimentària diu que el coure és 
candidat a ser substituït quan es trobin alter-
natives a totes les seves funcions”. I, de mo-
ment, encara estem lluny d’aquesta tessitura.

La toxicitat del coure
Les vies d’entrada del coure en l’organisme 
humà són la digestiva, la respiratòria i la dèr-
mica. Però en plantes i en persones, el coure 
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Cal triar bé l’equip 
d’aplicació, el tipus 

de broquet i, sobretot, 
mesurar el cabal  

que en surt

 Totes elles són només algunes variables. Per aquest 
motiu, en Jordi Llop, de la Unitat de Mecanització 
Agrària de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
insisteix que una de les maneres de disminuir l’ús de 
coure és ser el màxim d’eficient i oportú en l’aplicació.
 La idea és que el coure es distribueixi el màxim 
d’uniformement possible, tant per les parts més exter-
nes i visibles de la planta, com per les parts més inter-
nes. Per aconseguir-ho cal triar bé l’equip d’aplicació, 
el tipus de broquet i, sobretot, mesurar el cabal que en 
surt. Per en Jordi Llop la pistola manual no és la eina 
més eficient, malgrat que és la més polivalent. En cul-
tius baixos, com l’enciam o la carxofa, el broquet de do-
ble ventall antideriva permet una molt bona distribució 
del producte. Davant del dubte, hi ha aplicacions web 
que poden ser d’ajuda a decidir la quantitat a aplicar 
(veure requadre).

Segon, busquem alternatives
La Núria Armengol és del parer que no hi ha un única 
substància que pugui substituir el coure sinó que pro-
bablement les alternatives al coure han d’arribar per 
diferents vies:
- aplicar mesures culturals profilàctiques;
- estimuladors de defensa fitosanitària;
- bioestimulants;
- substàncies bàsiques (estan autoritzades per malalties 
concretes i amb dosis regulades; són preparats que no 
cal registrar i que pot preparar el pagès/a),
- substàncies actives (com microorganismes i olis ve-
getals);
- i varietats que presentin resistències a les malalties 
tractades amb coure.
 De fet, en Joan Reyes, del Servei de Sanitat Vegetal 
del Departament d’Agricultura, considera que si cal 
abolir els tractaments de coure en vinya, probablement 

l’únic camí viable ara com ara és trobar varietats resis-
tents. En canvi,  les proves de l’equip de l’IFAPA han 
permès comprovar com alguns components poden ser 
una alternativa per tractar algunes malalties en alguns 
cultius hortícoles. No tots ells estan aprovats ara com 
ara com a fitosanitaris i caldrà veure si les investigaci-
ons acaben afirmant la seva funció fungicida i promo-
vent la seva inclusió en l’Annex II del Reglament (CE) 
889/2008, referent a la producció ecològica. Els que de 
moment NO estan inclosos són:

Webs útils per 
a l’ajust de les 
aplicacions 
de coure

- dosavina.upc.edu 
per les aplicacions 
en vinya

- greenrate: 
dossificació 
en tomàquet 
d’hivernacle

- topps-life.org: guia 
de bones pràctiques 
per reduir la deriva

- innoseta.eu: fa 
disponible les 
tècniques d’aplicació 
que hi ha

- platform.
innoseta.eu

és un microelement necessari i només acaba sent tò-
xic quan supera certs llindars. I, de fet, les regulacions 
d’aquest element no s’apliquen tant pel seu impacte en 
la salut de les persones, sinó que estan vinculades al 
seu impacte en el medi ambient, perquè no és biode-
gradable.
 Els que en pateixen més les conseqüències, a causa 
de l’efecte de bioacumulació, són els organismes aquà-
tics. Pel que fa als seus efectes en el sòl, sembla que 
redueix el nombre de cucs de terra i la microbiòtica, 
encara que falten més estudis clarificadors. Però per 
fer-nos una idea, està catalogat en el mateix grup de 
toxicitat ambiental que el glifosat. I el més greu és que 
es va acumulant en el sòl.

 El que s’ha pogut comprovar és que el coure és pro-
blemàtic quan està biodisponible. La biodisponibilitat 
depèn del pH del medi en què es trobi. En pH àcid, el 
coure es troba en forma de catió i està més biodisponi-
ble. Aquest és un dels motius pels quals no tots els paï-
sos apliquen el mateix criteri quant a la seva restricció 
i/o prohibició.
 De fet, en el mateix Estat espanyol, el grau de conta-
minació del sòl té uns paràmetres diferents segons les 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Catalunya 
és terra de sòls i aigües bàsiques i el coure no està tan 
biodisponible; potser per aquest motiu es considera 
que un sòl està contaminat per coure quan arriba als 
90 mg/kg. A Andalusia, en canvi, aquesta quantitat su-
pera els 500 mg/kg i al País Valencià no arriba als 70 
mg/kg. Són dades recollides per l’equip de l’Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA 
- Junta de Andalucía), que ha estat treballant en alter-
natives al coure en horticultura.
 En Miguel de Cara, de l’IFAPA, va explicar a la jor-
nada de l’Escola Agrària que no totes les fruites i verdu-
res reaccionen d’igual manera al coure, com tampoc ho 
fan tots els sòls. La mateixa quantitat de tractament pot 
deixar un residu de 5 mil·ligrams /quilo en tomàquet i 
20 mil·ligrams /quilo en llimona. De fet, el tomàquet es 
podria proposar com a cultiu descontaminant del sòl: 
els fruits no acumulen coure a mesura que augmenta 
el nivell d’aquest element en planta, per tant, es poden 
comercialitzar sense problemes. 

Primer, reducció d’aplicacions
Com qualsevol altre fitosanitari, les quantitats a apli-
car estan regulades segons la malaltia a tractar i segons 
el tipus de cultiu. Tampoc és igual aplicar el coure en 
cultius horitzontals com els enciams, que en cultius ver-
ticals com les tomaqueres o les mongeteres, en hiverna-
cle o en aire lliure, i tampoc els diferents estadis foliars 
presenten la mateixa quantitat de massa.

Al web
organic-plus.net
s’hi poden trobar 
alternatives al 
coure, especialment 
en albergínia 
i tomàquet

La biodisponibilitat del 
coure depèn del pH del 

medi en què es trobi



- el glucomat de coure, que va resultar més eficient 
que l’oxiclorur de coure per acabar amb la botritis; el 
glucomat ara només està admès com a adob corrector 
en planta;
- l’extracte de canyella, que també va tenir més bon 
resultat que el coure per a botritis però que té l’inconve-
nient de tenir un preu més alt. 
I els que SÍ que ja estan inclosos són:
- el polisulfur de calci;
- i l’hidrogenocarbonat de potassi;
Des de l’IFAPA també van arribar a la conclusió que la 
cua de cavall i el quitosano, substàncies bàsiques per-
meses en horticultura ecològica, són menys eficients 
que el coure.

Més enllà de les substàncies admeses
Per la seva banda, en el Centre Noruec d’Agricultura 
Ecològica, l’equip d’Atle Wibe va descobrint el potencial 
de l’aigua ozonitzada, que actualment no està admesa 
en producció agrària ecològica, bàsicament perquè fal-
ten estudis sobre els seus efectes. Caldrà veure si la seva 
aplicació és innòcua quant a salut ambiental i humana 
i si els costos d’aplicació la presenten com una opció 
viable.
 El que està clar és que el 2025 s’han de tornar a 
presentar els estudis referents a l’impacte del coure per 
tornar a valorar la seva retirada. Fins aquell moment, és 
esperable que les alternatives que es comencen a apun-
tar es consolidin i que l’agricultura pugui diversificar la 
font de solucions per tractar bacteris i fongs. a



En un article passat, ja vam veure que es podia 
netejar el vidre de l’estufa amb aigua i la pròpia 
cendra. I és que, des de l’època dels romans fins 
els nostres avis i àvies, es feien servir les cendres 
de la cuina o de l’estufa per produir lleixiu i netejar 
la roba. Amb saquets de cendra tamisada o direc-
tament amb la cendra, netejaven tota la bugada. 

El procés
Un cop cremada la llenya o la fusta, lliure de pro-
ductes químics com pintures o vernissos, la cen-
dra que queda es neteja d’elements metàl·lics i de 
carbons incremats (aquests carbons incremats, els 
podem afegir al compost). Quant més dura sigui la 
fusta, millor lleixiu tindrem. És a dir, és millor fer 
servir cendra d’alzina o roure que de pi.

 La cendra de la fusta és rica en carbonat potàssic 
(K

2
CO

3
), que reacciona amb l’aigua i es produeix 

hidròxid potàssic (KOH), que és el que anomenem 
lleixiu de cendra. Aquesta substància és diferent al 
lleixiu industrial, que és hipoclorit sòdic (NaCLO) 
i no blanqueja tant la roba. 
 Per produir aquest lleixiu, tenim dos mètodes, 
un en calent i un altre en fred, però sempre amb 
aigua de pluja, destil·lada o reposada (i que hagi 
perdut el clor).
 En aigua calenta es dilueix una part de cendra 
tamisada per tres o cinc parts d’aigua i es barreja 
amb un pal. No es poden fer servir estris d’alu-
mini, però sí d’acer inoxidable o vidre. Per veure 
si la barreja ha estat apropiada, es comprova la 
densitat de la solució amb una patata o un ou: si 

sura vol dir que ja la barreja és correcta. Aleshores, 
es deixa refredar i reposar durant un dia o dos, 
remenant un cop al dia. Al final, l’aigua obté un 
color groguenc, amb el pòsit al fons. El següent 
pas és filtrar-la sense remoure, per guardar-la en 
una ampolla etiquetada de forma convenient per 
evitar perills . 
 El lleixiu de cendra també es pot elaborar en 
fred. Una opció és deixar reposar la dilució d’ai-
gua i cendra més dies tot removent a diari (no cal 
escalfar l’aigua); una altra és incrementar la relació 
de cendres a tres parts per cada part d’aigua; i fi-
nalment tenim la possibilitat d’utilitzar un sistema 
de recipients amb forats petits on l’aigua passa a 
través de la cendra i va fent reacció. En aquest úl-
tim cas, es va recollint l’aigua i es torna a passar pel 
recipient on és la cendra unes cinc o sis vegades . 

Poder guanyar autosuficiència és sempre una satisfacció que ens fa adonar que no 
sempre hem de despendre dels circuits comercials per aconseguir allò que ens resulta 
necessari. Amb les cendres del foc a terra o de l’estufa podem aconseguir un lleixiu 
diferent a l’industrial però que també ens serà de molta utilitat, i fins i tot podem 
preparar sabó potàssic per tractar els nostres cultius.

TexT i imATGes: dAvid berenGuer, en col·lAborAció Amb lA linA rATiA d’AkAronA, TèxTils i sAbons nATurAls.

Tenim dos mètodes, un 
en calent i un altre en 
fred, però sempre amb 

aigua de pluja, destil·lada 
o reposada

Lleixiu de cendra, sabó 
potàssic i insecticides casolans

autosuficiència

01 i 02. Començant a 
elaborar el lleixiu colant i 

tamissant la cendra.

02

01
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La prova de la patata o de l’ou ens indicarà en quin 
moment la barreja ja és correcta. 
 Un cop obtingut aquest lleixiu, el podem fer ser-
vir com a netejador de roba i de la llar (cal recordar 
que no té tant poder blanquejador com el lleixiu 
industrial) i també com a insecticida natural o per 
elaborar sabó potàssic (que serveix tant per netejar 
com per fer d’insecticida).

Preparar insecticida i sabó potàssic amb el lleixiu
Per fer un insecticida que controli les plaques de 
pugons, mosca o papallona blanca, i altres “xu-
pons”, es fa un lleixiu més fluix. Es posen dues 
tasses de cendra en un recipient tancat amb 2,5 
litres d’aigua freda i es barreja. Després es deixa 
reposar un dia i es torna a remenar, i llavors es 
deixa una estona perquè decanti i es filtra en una 
altra ampolla. 
 El lleixiu resultant, el diluirem amb tres parts 
d’aigua per cada part de lleixiu i tornarem a re-
moure. D’aquesta manera obtindrem un lleixiu 
molt rebaixat per ruixar a les plantes amb un pol-

Tutorials i informació gràfica per aprendre a fer lleixiu,  
sabó potàssic...

- http://naturalyartesano-cosmeticanatural.blogspot.
com/2014/03/lejia-de-ceniza-de-madera.html

- https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleixiu

- https://www.youtube.com/watch?v=dRzWoL5X9vU Ecocosas. Cómo 
hacer lejía de ceniza (cloro, jabón, ecológico). 2015. Youtube. 

- https://www.youtube.com/watch?v=8D5l8DIZ1uw Makapeta. 
La magia de la ceniza, insecticida, abono y jabon potasico 
– Manual del cultivo ecológico. 2017. Youtube. 

- http://naturalyartesano-cosmeticanatural.blogspot.
com/2014/03/lejia-de-ceniza-de-madera.html

- https://ecocosas.com/ecologia/lejia-de-ceniza-un-detergente-muy-ecologico/

- https://www.youtube.com/watch?v=rs6xpcSQv-M Todo reciclaje. 
Como hacer lejía casera con ceniza. 2015. Youtube

- https://www.youtube.com/watch?v=j7w_yYWdUbE - Huerto los epazotes. 
Como hacer insecticida natural de ceniza (control de pugones). 2018. Youtube.

- https://www.youtube.com/watch?v=i-ZRQj2cgVk Canal: - 
Cosas del jardín. Como hacer jabón de ceniza bien explicado, 
jabon potasico natural y sustentable. 2017. Youtube.

Secció ecològica
Pinsos compostos per a tot tipus d'animals, 
fitosanitaris, adobs i netejadora de cereals 

per a la ramaderia i l'agricultura en 
producció ecològica.

Ctra. Igualada, s/n. Manresa.
Tel. i fax: 93 872 05 72

coopsalelles@coopsalelles.com
www.coopsalelles.com

C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n
E-25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida) CATALUNYA
Telf: +34 973 32 40 31  Fax: +34 973 32 44 12
www.ecoprac.com  e.mail: ecoprac@ecoprac.com

EINES PER A 
L’AGRICULTURA 
ECOLÒGICA 
FABRICADES EN 
ACER INOXIDABLE

voritzador. Obtindríem el mateix resultat amb el 
lleixiu preparat a la dilució més alta explicada an-
teriorment i rebaixant, per exemple, entre 5 i 10 
parts d’aigua, en funció de la concentració inicial. 
 I si volem fer sabó potàssic , cal barrejar el llei-
xiu amb oli vegetal reciclat i filtrat, i fer bullir la 
barreja una bona estona, entre dues i tres hores, 
remenant molt. Per comprovar si cal afegir més oli, 
posarem una mica de la substància a la llengua; si 
pica, vol dir que encara se li pot posar més oli. 
 Un cop ja hagi arribat a una textura cremosa, 
se’ls deixa refredar en motllos i reposar unes sis 
setmanes perquè es curi. Aquest sabó el podem fer 
servir per higiene personal i per rentar la roba. 
 I per acabar, si  volem aprofitar el sabó potàssic 
per fer un insecticida natural, cal desfer una culle-
rada de postres de sabó en una tassa amb aigua i 
anar-ne afegint fins arribar a un litre per cullerada 
de postres. Amb aquesta dilució es poden ruixar 
les plantes. a

També el podem fer 
servir com a insecticida 
natural o per elaborar 

sabó potàssic
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La veritat és que és un plaer saber que hi ha gent 
que comparteix la mateixes dèries que un mateix. 
No et sents tan sol! Fins no fa gaire, la major part 
de referències alimentàries que podies trobar refe-
rent a plantes silvestres, eren encarades a licors i 
melmelades. No tinc res en contra dels licors i mel-
melades, tot i que no soc gaire aficionat ni a una 
cosa ni a l’altra, m’interessa molt més la ingesta 
de verdures. En aquest aspecte, a part d’algunes 
indicacions d’en Font i Quer, col·locades discre-
tament entremig de les propietats medicinals de 
la nostra flora, costava molt trobar informació. 
Però en poc temps, la situació s’ha girat com un 
mitjó: ara tenim el col·lectiu Eixarcolant, a l’Anoia, 
la seva fantàstica fira de les plantes oblidades i els 
articles que ens fa en Marc Talavera a l’Agrocul-
tura, els Corremarges i probablement alguna altra 
iniciativa que se m’escapa. També, des de Galícia, 
en César Lema dispara amb el seu estil original i 
ens dona petites joies com el llibre Manual de co-
cina bellotera para la era postpetrolera i el darrer: 
Bienaventurada la maleza porque ella te salvará 
la cabeza. 
 Aquest últim títol és a càrrec de diferents autors 
i en César n’ha portat la coordinació. El primer ca-
pítol va a càrrec d’en Félix Rodrigo Mora, defensor 
radical de la ruralitat, que explica com el procés 

de desruralització ha anat acompanyat d’una forta 
repressió contra el consum d’allò silvestre.
 Pels més incrèduls en el tema, probablement el 
primer que els ve al cap quan veuen el llibre és 
qüestionar-se si és necessari menjar plantes silves-
tres. En Lema té clar que el primer motiu és el de 
la salut i explica la contaminació que es pot trobar 
en el menjar provinent de l’agricultura en general: 
plaguicides, restes d’herbicides, etc., així com els 
additius alimentaris que es troben en el menjar 
processat i la contaminació derivada dels envasos 
de plàstic, omnipresents en molts dels productes, 
fins i tot molts dels provinents de la producció 
ecològica. En canvi, les plantes silvestres presen-
ten major qualitat nutricional, per exemple, en 
contingut de nutrients minerals o vitamines. En 
Lema cita fonts de l’USDA per a validar-ho, tot i que 
llança una queixa a la manca d’estudis, en general, 
sobre aquest tema.
 En segon lloc, en Lema justifica la inclusió de 
plantes silvestres en l’alimentació per raons eco-
lògiques i parla de l’impacte que té l’activitat agrà-
ria sobre el medi, quant a contaminació, ús de 
combustibles, erosió, etc., si ho comparem amb la 
recol·lecció de plantes silvestres. En tercer lloc, per 
raons ètiques, ja que defensa la integració a la na-
tura del recol·lector i raona com consumir plantes 
silvestres ens canvia la nostra visió del món.
 En Josep Pàmies, popular pel seu activisme a 
favor de la medicina natural, ens recorda en el seu 
capítol que hem patit dècades d’instigació a l’odi 
contra les «males herbes», sobretot des de la impul-
sió de la Revolució Verda. En llegir els seus argu-
ments em feren recordar una anècdota viscuda fa 
força anys, en ocasió d’una xerrada que vaig anar a 
fer a Fals. La conferència tractava de la lluita contra 
la flora arvense. Vaig comentar al que, encara que 
haguéssim de controlar l’herba perquè no se’ns 
«mengés» el nostre cultiu, no calia que la odiés-
sim i en podíem treure profit per altres bandes. Per 
demostrar-ho, els vaig portar un plat de verdolaga 
amanida (devia ser a l’estiu) perquè la tastessin i 
valoressin les seves propietats organolèptiques. 
Doncs varis valents del públic la van voler tastar i 
alguns la van trobar prou bona, però dels pagesos 
que hi havia, gairebé cap s’hi va atrevir...

Bienaventurada la maleza porque ella te 
salvará la cabeza 

hem llegit

A vegades ens arriben llibres a les mans que realment desperten en nosaltres una 
barreja de curiositat, sorpresa i admiració que necessitem compartir amb d’altres per 
escampar un missatge que reconeixem com a imprescindible. El darrer llibre coordinat 
per César Lesma és d’aquest tipus i aquí us n’hem volgut deixar un petit resum, per 
intentar difondre les seves idees principals.

TexT: jAume brusTenGA, professor de l’escolA AGràriA de mAnresA
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Substàncies que en 
una determinada dosi 

poden actuar com a 
antinutrients, a dosis 

més petites poden tenir 
efectes beneficiosos

 Bienaventurada la maleza... també té un capí-
tol destinat a la inclusió de les plantes silvestres a 
la cuina. D’aquesta part se n’ocupa Silvia Méndez, 
que ens dóna consells per tal de cuinar-les de ma-
nera que perdin el mínim de propietats. Centra la 
informació en la vitamina C, l’àcid alfa linolènic i 
els carotenoides. Com a resum, acaba donant una 
sèrie de consells, alguns dels quals són els habitu-
als que ja coneixem:
- millor collir i menjar de seguida; 
- si s’ha de congelar, és millor escaldar les herbes 
prèviament perquè l’escaldat desactiva l’activitat 
enzimàtica que degrada molts dels compostos 
interessants; i després de l’escaldat es recomana 
refredar de seguida per aturar el procés de cocció; 
- si s’ha de trossejar, millor fer-ho just abans de 
menjar; 
- la Vitamina C es perd fàcilment per l’escalfor i, 
per tant, millor consumir-la en aliments crus; 
- si es fan liquats, millor fer-ho en màquines len-
tes, que no oxigenin excessivament el suc i, lògica-
ment, consumir-lo el més aviat possible;
- afegir unes gotes d’oli o algun altre greix millorarà 
la biodisponibilitat dels carotenoides;
- els fermentats ens ajuden a reduir els antinutri-
ents i milloren la salut intestinal; 
- la cocció al vapor manté gairebé intactes alguns 
components interessants i millora la biodisponibi-
litat d’alguns altres; 
- és recomanable esquitxar lleugerament les verdu-
res amb una mica d’aigua i suc de llimona abans de 
guardar-les a la nevera, per tal que es conservin mi-
llor, o d’esbaldir-les amb aigua i vinagre just abans 
de menjar-les, per desinfectar-les.
 
Les plantes silvestres i els antinutrients
Especialment interessant és el capítol dedicat als 
antinutrients que poden portar les plantes. És un 
tema que tots els que tenim afició per recol·lectar 
plantes silvestres ens hem de plantejar i ens fa ser 
prudents. Cal tenir en compte, però, que molts 

dels aliments que consumim habitualment tenen 
antinutrients en major o menor proporció, i això 
es dona tant en les plantes ben domèstiques, com 
en els aliments elaborats i processats. 
 En el cas de les plantes silvestres, en primer 
lloc, es proposa una dieta variada i sense exces-
sos, que hauria de permetre l’eliminació natural 
dels possibles antinutrients, excepte, potser, en 
persones que tinguin algun problema de salut es-

pecífic. També cal tenir en compte que substàncies 
que en una determinada dosi poden actuar com a 
antinutrients, a dosis més petites poden tenir efec-
tes beneficiosos. Algunes de les substàncies amb 
propietats antinutritives poden ser l’àcid oxàlic, 
les saponines, els compostos cianogènics (que for-
men àcid cianhídric), i les substàncies amb activi-
tat estrogènica, entre d’altres.
 L’àcid oxàlic, present en molts aliments, pot 
provocar pedres al ronyó en forma d’oxalat càlcic 
si el cos no l’expulsa prou eficaçment a través de 
l’orina. Una de les recomanacions que es fa és es-

caldar les verdures que en porten molt i llençar l’ai-
gua. És clar, que a part d’eliminar l’oxalat, també 
eliminarem moltes altres coses, però és una ma-
nera. L’àcid oxàlic reacciona amb el calci formant 
compostos insolubles que s’eliminen a través de la 
femta, sense que l’intestí els arribi a absorbir. Per 
tant, és interessant acompanyar els aliments que 
porten oxalat amb una certa quantitat de calci. El 
cas del blet blanc i de l’Amaranthus és interessant 
perquè tenen una quantitat d’àcid oxàlic semblant 
a les bledes i els espinacs, però a més tenen molt 
més calci, de manera que serien menys problemà-
tics. També cal tenir en compte que no n’hi ha prou 
de saber el contingut d’àcid oxàlic d’un determinat 
aliment, perquè una part pot venir en forma d’oxa-
lat de calci i, si és així, l’organisme directament ja 
no l’absorbirà. En canvi, les formes d’oxalat sòdic o 
potàssic, més solubles, sí que són assimilables per 
l’organisme. 
 El llibre va acompanyat d’una carpeta d’anelles 
amb 113 fitxes de plantes ordenades per ordre alfa-
bètic segons el seu nom llatí, on dóna indicacions 
de com utilitzar la planta a la cuina i els possibles 
perills per substàncies antinutritives o també pos-
sibles confusions amb d’altres plantes. Totes elles 
són pròpies de Galícia, però moltes també les po-
dem trobar aquí.
 La idea és que a mida que vagin sortint més fit-
xes en el blog bienaventuradalamaleza.blogspot.
com.es, es puguin anar imprimint i afegint-les a 
la col·lecció. En aquests moments ja n’hi ha tres 
o quatre més. De fet, el mateix llibre també es pot 
descarregar del blog. No té copyright, sinó que està 
registrat com a DCR: difusió conscient i responsa-
ble, de manera que els seus autors animen a difon-
dre’l de manera lliure i gratuïta, sense restriccions, 
de manera responsable. a

És recomanable esquitxar 
les verdures amb aigua i 
suc de llimona abans de 
guardar-les a la nevera, 
per tal que es conservin 

millor
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publicacions

Manual de lucha contra el cambio 
climático.
João Camargo i Samuel Martín-Sosa
Ed. Libros en Acción.
288 pàgines.
Preu: 15 euros.
ISBN: 978-84-120-139-0-0
16,5x23,5 cm.
Un llibre amb un llenguatge visual que 
s’adapta als requeriments de les noves 
formes de lectura: dibuixos, infografies, 
lletra grossa i dades clares. És l’aposta 
de l’editorial del grup Ecologistas en 
Acción per mobilitzar la ciutadania. 
El contingut és molt didàctic i dona 
respostes al que bona part de la po-
blació s’està preguntant: què està pas-
sant? Com afectarà el canvi climàtic 
al meu territori? Quin paper hi té el 
capitalisme? Què podem fer: consu-
mir diferent, desobeir, agrupar-nos? 

Camino adentro.
Diario de un viaje
Toni Jiménez.
Círculo Rojo Editorial.
146 pàgines.
Preu: 12 euros.
ISBN: 9788413318110 
15x21 cm.
En Toni Jiménez explica el seu periple per 
arreu del món a cavall de les seves idees 
de solidaritat i agroecologia. Des de pro-
jectes nascuts i crescuts a l’Estat espanyol 
fins a terres de l’Índia i el Brasil. Un viatge 
que també és, tal com diu ell mateix, un 
camí per la vida, que té com a primer 
motor, l’Escola Agrària de Manresa. El text 
té una narrativa a voltes poètica, a voltes 
familiar, amb l’ànim de transportar el 
lector o lectora cap el recorregut vital que 
ens fa reconèixer els altres i ens fa mirar 
endins.

Demà serà un altre dia.
Una vida fent economia ecològica i ecologia 
política
Joan Martínez-Alier.
Ed. Icaria.
390 pàgines.
Preu: 30 euros.
ISBN: 978-84-9888-934-5
12x23,5 cm
El llibre és un compendi del treball de 
Joan Martínez-Alier, professor d’econo-
mia i història econòmica a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i punta de llança 
de l’anomenada economia ecològica i 
més endavant de l’ecologia política. Ha 
pronunciat conferències a universitats 
d’Oxford, a Yale, a Mèxic i a Japó entre 
altres. En aquest volum hi trobem cartes 
d’anàlisi, entrevistes i escrits inèdits. I ens 
parla des de l’autoamnistia dels franquis-
tes al primer d’octubre català del 2017. 

Principals requisits i recomanacions  
per a la conversió de granges de 
porcí a producció ecològica
6 pàgines. 
pae.gencat.cat

Una fitxa tècnica destinada a facilitar 
la transició de les produccions conven-
cionals de porcí a la producció ecolò-
gica. S’hi aborden les qüestions relatives 
a la normativa però també s’aporten 
consells a tenir en compte com la im-
portant adaptació que cal fer en els 
allotjaments. Igualment s’hi descriuen 
aspectes tècnics que fan referència per 
exemple a la superfície interior i exte-
rior per truges i garrins, comunicacions 
a fer al CCPAE, qüestions del maneig, 
els requeriments quant a alimentació, 
la prevenció de malalties i altres. 

documents en línia

Estrategias de comunicación 
para facilitar saltos de escala 
en agroecología
71 pàgines. 
entretantos.org

L’agricultura ecològica a l’Estat espanyol 
ha viscut, en els darrers anys, d’una 
expansió que ha portat Espanya a ser el 
país de la Unió Europea amb més super-
fície certificada. La producció ecològica 
s’ha institucionalitzat, i al seu costat 
han anat creixent projectes que s’exi-
geixen no només tècniques productives 
ecològiques, sinó també plantejaments 
de justícia social i ambientals. Davant 
del panorama actual, en què grans em-
preses lluiten per fer-se amb el mercat 
eco, alguns experts aconsellen a l’agro-
ecologia sortir del seu espai marginal.

El poder de las mujeres en la lucha 
por la soberanía alimentaria
Red Mundial por el Derecho a la 
Alimentación y a la Nutrición. 
www.righttofoodandnutrition.org

El document és una nova edició de l’Ob-
servatorio del Derecho a la Alimentación 
y a la Nutrición, que enguany es centra en 
el drets de les dones com un factor ele-
mental. A partir de cinc articles s’enllacen 
la lluita, l’activisme i l’anàlisi de diferents 
dones en relació a l’alimentació i la nu-
trició. Es dona especial visibilitat a les 
dones de raça negra, indigents, migrants, 
refugiades i del col·lectiu LGBTTIQ. Les 
autores subratllen el treball de cures 
gratuït i poc reconegut que habitual-
ment recauen en les dones, ja sigui per 
fer-se càrrec de criatures o de malalts. 
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Guia de plantes per afavorir els 
enemics naturals de les plantes 
Georgina Alins i altres autores.
Ed. IRTA.
196 pàgines.
Preu: gratuït. 
ISBN: 978-84-09-15144-08.
17x24 cm
Disponible en format digital a 
la pàgina pae.gencat.cat
Des de l’IRTA diversos autors i autores 
presenten una guia per reconèixer en 
primer lloc els enemics naturals de les 
plagues i, en segon lloc, les plantes que 
poden actuar de reservori per afavo-
rir-los. Un llibre molt visual, amb taules 
explicatives de les dades recollides en els 
mostrejos fets i amb fitxes individuals 
de diferents plantes, amb els enemics 
naturals que atrauen i en quina època i 
per quines plagues es poden utilitzar.

Olor de resclosit.
Joan Roca Casals.
Cossetània Edicions
136 pàgines.
Preu: 12,30 euros. 
ISBN: 978-84-9034-836-9
15,5x23,5 cm
Premi de Narrativa Món Rural 2019.
Una parella, la crisi econòmica i l’atur. Un 
trinomi que porta al retorn a la casa rural 
familiar per estalviar diners i que també 
comportarà una nova forma de viure. Amb 
aquesta novel·la, l’autor combina la nar-
ració en tercera persona amb retalls del 
diari personal de la protagonista. La in-
seguretat, les experiències del món pagès 
per a persones nouvingudes, les amistats, 
i al cap i a la fi, un procés d’adaptació 
que té moments més i menys afortunats 
són el que hi trobem en aquest relat que 
ha estat mereixedor d’un premi literari.

Las micorrizas, una estrategia 
agroecológica para optimizar 
la calidad de los cultivos.
María C. Jaizme-Vega.
Ed. Phytoma, ICIA, 
Gobierno de Canarias.
112 pàgines.
Preu: 14 euros.
ISBN: 978-84-946691-5-6
14x21 cm
Els fongs que formen les micorrizes ocu-
pen una funció molt important en la ri-
zosfera dels vegetals. Són veritables con-
nectors entre el sòl i la planta: faciliten 
l’adquisició de nutrients, milloren la ca-
pacitat de captació i retenció d’aigua, la 
biodiversitat microbiana i contribueixen 
a la millora del sòl. Els autors ens apro-
pen a aquest món ocult sota terra i ens 
ensenyen a incocular micorrizes per aju-
dar-nos en la gestió agrària i de jardins.  

Principals requisits i recomanacions 
per a la neteja i desinfecció dels allot-
jaments, recintes, equips i utensilis 
en la producció ramadera ecològica
3 pàgines. 
pae.gencat.cat

Aquesta fitxa està dedicada a la norma-
tiva que regula l’ús dels diferents pro-
ductes per a la neteja i desinfecció dels 
allotjaments, recintes, equips i utensilis 
en la producció ramadera ecològica. Es 
tracta d’un recull dels principals punts 
que les persones ramaderes han de conèi-
xer respecte a aquest tema, com són els 
biocides, les condicions per a l’aplicació 
d’aquests i el registre que cal dur referent 
al seu ús a l’explotació. El lleixiu i els hi-
poclorits mereixen una atenció a part i un 
aclariment pel que fa a la seva utilització.

El temps cíclic

Un dia que neix i un dia que mor, i així, un dia rere l’altre
la flor que grana i el gra que germina, al temps que li toca,

i ens creixen branques, i broten les fulles que enlairem
desafiant la gravetat amb el somni del fruit, just ara i aquí,

que diu vine i descobreix que som molts verds agitant
la bandera de l’esperança perquè la mort sigui sempre

una renovació constant, teranyines que relliguen la vida,
el temps com el moviment d’un mar d’onades
que balla la dansa de la ressonància que ens fa

anar tots junts, des de l’origen del temps, cap a un destí
còsmic de navegants terrestres arrelats a l’únic vers,

que és l’univers... i mentrestant, alenem

Elena Sixto. Llunarbori 2020

poesia pagesa



acTiviTaTs de la seae. 
Introducció a l’elaboració d’aliments 
ecològics.
Del 28 de gener al 10 de març.
Manipulació i envasat de productes 
hortofructícoles frescos.
Del 17 de març al 28 d’abril.
Qualitat i seguretat en el sector agroa-
limentari ecològic
Del 5 de maig al 23 de juny
Tots els cursos es fan en línia.
agroecologia.net

FoRmació de l’escola agRàRia de manResa

Mètodes d’avaluació de la fertilitat del 
sòl. Inici: 16 de març.
Mètode Obsalim per a remugants.
Inici: 25 de febrer. 
Plaques fotovoltaiques per a masies aï-
llades. Inici: 6 de febrer.
Ensinistrament de bovins per al treball. 
Inici: 4 de març
Jornades tècniques. Consulteu dates:
Empelt d’espècies forestals: l’alzina.
Iniciació a les plantes bioindicadores. A 
Falset i Olot.

ES TRASPASSA EMPRESA 
D’HORTA CERTIFICADA
2,8 hectàrees de regadiu 
a Cabrera de Mar
Consolidada cartera de clients 
amb 10 anys d’experiència
Inclou equipaments i material:
- Tractor
- Furgoneta
- Motocultor
- Desbrossadora
- Bomba-motxilla
- Càmera frigorífica
- Hivernacle de 500 m2
- Tot tipus d’eines, incloent 
biciaixada i sembradora
- Parada de mercat setmanal a l’Eixample
- 2 coberts i un magatzem
- Pastor elèctric
- Règim de lloguer del terreny
Informació als tels. 
679800522 - 690817308

Poda de vinya: des de la tradició amb respecte per al cep. 
Dissabte 29 de febrer a Sant Jaume Sesoliveres.

Introducció a la soldadura aplicada al taller agrícola. 
Dimecres 11 de març.

Com fer un hort inspirat en la natura. 
Dissabtes 21 i 28 d’abril.

Cobertes verdes, adobs verds i plantes  
bioindicadores en cultius llenyoses. 
Dimarts 24, 31 de març i 4 d’abril

Els secrets d’una finca regenerativa. 
Dissabte 25 d’abril.

Plantes bioindicadores en cultius, prats i pastures amb 
Gérard Ducerf. 
Dies 11 i 12 de maig a Olot. Dies 5 i 6 de maig a Falset.
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I cada primer dimecres de mes

Un espai de trobada obert a tothom per compartir agroecologia. 
De 7 a 9 de la tarda al Complex Cultural Cal Sitjes, a Artés.

verifiqueu dates al web

Jardineria sostenible.
M. Obsalim: avaluació de racionament en 
remugants.
www.xtec.cat/ecamanresa

mans a la TeRRa

Curs d’agroecologia urbana per men-
jar i cuidar-se.
Als espais comunitaris de Collserola.
Del 15 d’abril al 27 de maig.
boscturull.cat

7è simposi de pRoduccions agRoalimenTàRies 
ecològiques

Tendències i reptes en la comercialit-
zació de productes ecològics.
26 de març a l’Espai Bital de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona).

cuRsos d’HoRT pHoenicuRus

Iniciació a la permacultura.
14 i 15 de març.
Crea el teu jardí comestible. 19 d’abril. 
phoenicurus-permacultura.org

TalleR de peRmaculTuRa aplicada a la bio-
consTRucció

A partir del 21 de març a les Planes d’Hos-
toles. 
escolaorigens.com

agenda
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