PROJECTE DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL
PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA
Llistat d’actuacions 2014

INTRODUCCIÓ
Des dels seus inicis, el sector de la producció agrària ecològica no ha deixat de créixer a casa nostra.
Malgrat tot, la producció agrària ecològica segueix lluny d’estar consolidada, ja que aquest sector
encara compta amb poques estructures de suport, associatives i/o tècniques.
En aquest sentit, tant el 1er Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, realitzat a
Mollerussa el 2005, com també el Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica de 2006, ja
havien identificat la necessitat d’organitzar un sistema de dinamització, suport i estructuració del sector,
per tal d’afavorir la conversió de noves empreses i enfortir les ja reconvertides al sistema ecològic. Per
aquest motiu, el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008 – 2012 va crear la figura
del tècnic-dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica, actuació que va ser una de
les més destacades i ben valorades d’aquest Pla d’Acció. Justament per aquest motiu, el nou Programa
de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012 – 2014 ha inclòs, entre els seus objectius,
consolidar el projecte de dinamització territorial.
En aquesta publicació es presenta un resum de les tasques que han estat realitzant els dinamitzadors
territorials durant l’any 2014.

JORNADES TÈCNIQUES I FINQUES
COL·LABORADORES
En el marc del Pla Anual de Transferència
Tecnològica
del
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
l’equip tècnic de dinamització territorial organitza i
coordina diverses jornades tècniques sobre temes
d’interès pel sector de la producció agrària ecològica
o per operadors convencionals que estiguin
interessats en aquests sistemes de producció. És en
el marc d’aquest pla que també es realitzen
seguiments tècnics i productius d’algunes finques
col·laboradores. Les jornades en les que ha
participat l’equip tècnic de dinamització territorial
durant l’any 2014 són:

Imatge 1. Camp de patates ecològiques de muntanya

DEMARCACIÓ DE BARCELONA
Títol de la jornada tècnica
IV jornades de menjadors escolars ecològics
IV jornades horts escolars ecològics

Lloc de realització

Mes de realització

Barcelona

Maig

Sabadell

Juliol

Certificació i control de la Producció Agroalimentària
Ecològica

Barcelona

Novembre

Explotació col·laboradora: Bancals permanents amb
encoixinats verds en la producció d’horta ecològica

El Masnou

Tot l’any

Lloc de realització

Mes de realització

Manresa

Octubre

DEMARCACIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL
Títol de la jornada tècnica
Sanitat en apicultura ecològica
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Nous reptes de producció en ramaderia ecològica:
cunicultura i helicicultura

Manresa

Gener

Novetats en la normativa de vinya i vins ecològics:
noves visions i alternatives

Manresa

Gener

Arròs ecològic: punts crítics en la viabilitat tècnica del
cultiu

Amposta

Desembre

Races emprades en avicultura ecològica de carn a
Catalunya

Manresa

Juny

Avicultura ecològica: punts crítics en gallines
ponedores

Manresa

Octubre

Olius

Abril

Berga

Juny

Olius

Juny

Sant Agustí de Lluçanès

Setembre

Sant Llorenç de Morunys

Octubre

Manresa

Desembre

Manresa

Novembre

Nocions de biodinàmica fàcilment aplicables a
l’agricultura convencional
Els Aliments Ecològics i la seva producció al Berguedà
Alimentació ecològica i escola
Fira de l'Hostal del Vilar
II Jornada de fructicultura ecològica
Homeopatia en agricultura: experiències i resultats
Sembra directa en producció ecològica. Noves
perspectives
Qualitat final dels productes ramaders

Manresa

Maig

2n Simposi de producció agroalimentària ecològica:
produccions hortícoles

Manresa

Desembre

Assaig varietal en producció ecològica a la Catalunya
Central

Manresa

Tot l’any

Influència dels biopreparats en el contingut de nutrients
i qualitat organolèptica en productes d’horta

Manresa

Tot l’any

Lloc de realització

Mes de realització

Salt

Març

Girona

Maig

El Pla de l’Estany

Maig

Ille-sur-tet i Eus

Octubre

Girona

Març

La Garrotxa

Octubre

Cornellà del Terri

Agost-Novembre

Sant Martí del Llémena

Desembre - Juliol

Assaig de rotació i desherbatge mecànic en conreus
herbacis extensius ecològics a la Garrotxa

Santa Pau

Tot l’any

Assaig de rotació i desherbatge mecànic en conreus
herbacis extensius ecològics a l’Empordà

Castelló d’Empúries

Tot l’any

DEMARCACIÓ DE GIRONA
Títol de la jornada tècnica
JT Reconeixement dels enemics naturals de les plagues
en cultius d’horta
Intercanvi d’experiències entre grups de consum
ecològic de les comarques de Girona
Visita tècnica als camps d’assaig de conreus de
proteaginoses ecològics
Visita tècnica a una finca de fruita dolça ecològica de la
zona de Perpinyà
4a Jornada sobre horts ecològics escolars a Girona
JT sobre el control ecològic de rovell en all i de míldiu
en ceba
Estudi de comportament de diverses farratgeres d’estiu
en sembra tardana
Estudi de comportament de diverses proteaginoses
d’hivern en sembra primerenca
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Assaig de control del rovell en cultiu d’all ecològic
Assaig de control del míldiu de la ceba en cultiu
ecològic

Sant Privat d’en Bas

Tot l’any

Santa Pau

Tot l’any

Lloc de realització

Mes de realització

Lleida

Febrer

Alfarràs

Novembre

Lleida

Maig

Alfarràs

Juny

La Granadella

Juny

Lleida

Juny

Vilanova de l’Aguda i Tudela
de Segre

Setembre

Lleida

Setembre

Tàrrega

Octubre

Alfarràs

Novembre

Aitona

Desembre

Lleida

Desembre

Llívia

Juny

Bellver de Cerdanya

Primavera 2014

Imatge 2. Visita a explotació hortícola ecològica a la Cerdanya

DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Títol de la jornada tècnica
Els biofertilitzants
Gestió de la matèria orgànica en agricultura ecològica
L’agricultura regenerativa
Comercialització i consum de productes ecològics i de
proximitat
Ametller ecològic: una alternativa viable
L’horticultura d’oci, una font de salut i benestar
Dies de Reg al Segarra Garrigues: Experiències en
horticultura ecològica.
Investigacions sobre agricultura i ramaderia ecològica
Taller de plantes útils en l’hort ecològic
Gestió de la cobertura vegetal permanent en cultius
arboris
II Jornada de fructicultura ecològica
Biodiversitat funcional: Eines pràctiques pel control
biològic de plagues
Conreu ecològic de la patata a muntanya
Curs sobre fructicultura ecològica de muntanya (60
hores)
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DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Títol de la jornada tècnica
Fòrum de Comercialització. Estructura i projecte de
l'oferta d'un territori

Lloc de realització

Mes de realització

Vendrell

Febrer

Reus

Febrer

Constantí

Maig

Altafulla

Juny

La Vilella Baixa

Juliol

Belltall

Agost

Sant Jaume dels Domenys

Octubre

Alcover

Octubre

Altafulla

Octubre

Arbolí

Octubre

La Morera del Montsant

Novembre

Reus

Desembre

Lloc de realització

Mes de realització

Tortosa

Activitat continuada

Tortosa

Activitat continuada

Amposta

Febrer

Gandesa

Febrer

Batea

Octubre

Bot

Maig

Amposta

Març

Amposta

Abril

Amposta

Març

Amposta

Juny

Amposta

Abril

Ulldecona

Juny

Amposta

Desembre

Roquetes

Desembre

Ulldecona

Juny

Les varietats tradicionals i els conreus hortícoles
Iniciatives de recuperació de terrers en procés
d'abandonament
Jornada d'horticultura ecològica: varietats tradicionals
Futur agrícola: cooperar per reactivar
La producció de Safrà a Catalunya
El Safrà. Producció i Comercialització.
Apicultura ecològica
El Reg en l'Horticultura ecològica
Masies més sostenibles. Desenvolupament d'una
cultura sana, sostenible i justa.
Turisme i territori sostenible al Priorat
L'olivera en ecològic

DEMARCACIÓ DE TERRES DE L’EBRE
Títol de la jornada tècnica
Tractament homeopàtic de la mosca de l’olivera
Tractament ecològic del repilo de l’olivera
Curs Agricultura biodinàmica. ECA Amposta
Curs Bàsic producció agrària ecològica. ECA Gandesa
Curs Bàsic producció agrària ecològica. ECA Gandesa
Curs Bàsic producció agrària ecològica. Unió de
Pagesos
Cultiu ecològic de plantes aromàtiques i medicinals.
ECA Amposta
Disseny en permacultura. ECA Amposta
Jornada d’homeopatia agrícola. ECA Amposta
Jornada compost biodinàmic. ECA Amposta
Jornada de plagues, fauna útil i remeis. ECA Amposta
Introducció a l’horticultura biodinàmica.
Energies renovables i estalvi energètic el món rural.
ECA Amposta
Compost en horts familiars. ECA Amposta
Aplicacions del compostatge biodinàmic
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SERVEI D’ATENCIÓ ALS PRODUCTORS
SUPORT AL SECTOR ECOLÒGIC

I

Tots els dinamitzadors territorials, de cara a
facilitar la comunicació intrasectorial i facilitar la
comercialització directa de productes i serveis per
al sector agroalimentari ecològic, fan difusió del
portal Llotjapae.cat.

Imatge 3. Visita de fructicultura ecològica a Eus (Catalunya
Nord).

Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
A Barcelona i a la Catalunya Central s’ha seguit
fent com en els darrers anys, les qüestions sobre
producció agroalimentària ecològica poden ser
ateses indistintament des de les Oficines
Comarcals o bé des dels Serveis Territorials. En el
cas que el primer contacte de consulta sigui a les
oficines comarcals, aquestes consultes es
trametran al dinamitzador territorial. Aquest
s’encarrega de buscar i passar la documentació
informativa corresponent, facilitar els contactes,
assessorar a les empreses i en el seu cas delegar
consultes a altres entitats o organismes, com el
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE), Unitat de Producció Agrària Ecològica,
etc.:




Un manual on hi consta informació bàsica
adreçada al sol•licitant que es vol iniciar a
l’agricultura ecològica, indicant on poden trobar
diferents fonts d’informació sobre la inscripció
al CCPAE, agricultura ecològica, ajuts,
formació, etc.
Un document on es descriuen una sèrie de
recursos i materials educatius i didàctics,
relacionats amb l’agricultura i l’alimentació
ecològica que disposa el DAAM.

Es continua treballant en la creació d’un servei
d'informació a distancia per als productors
ecològics (inclosos a la Guia d'operadors del
CCPAE) disposant-se d'un llistat actualitzat de
correus electrònics agrupats per sectors i
periòdicament es va enviant correus amb
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informacions d'interès així com informacions de
diferents activitats i actuacions que es facin des
del DAAM en el marc del Programa de Foment de
la producció agroalimentària ecològica i d’altres
accions que du a terme el Departament. De
diferents jornades s’ha enviat correus de difusió
als diferents contactes. S’ha fet difusió de les
diferents jornades PATT que ens fan a territori,
del portal Llotjapae.cat, mercat virtual a l'engròs de
compra - venda de productes i d'oferta de serveis
relacionats amb l’agricultura ecològica, per tal de
facilitar la comunicació dins i fora del sector i
facilitar la comercialització directa de productes i
serveis per al sector agroalimentari.
Cal comentar que el 16/06/2014 es va fer a
Barcelona la 1a trobada ECO Networking, Trobada
de Negoci dels Sector Ecològic per posar en
contacte el sector de la producció ecològica i el
comprador. Es va tractar d’una jornada d’un matí
amb entrevistes de durada curta (5 minuts)
adreçada a facilitar el contacte directe i eficient
entre aquells que produeixen en ecològic i volen
millorar les possibilitats de venda (productors,
elaboradors, etc.) amb aquells que compren
productes ecològics ( distribuïdors, elaboradors,
comerços, restaurants, allotjaments rurals, etc.) i
que volen conèixer nous productes amb la
possibilitat d’ampliar la cartera de proveïdors i/o
volen comprar més a prop.
Fins a l’octubre de 2014, la persona encarregada
de les tasques de dinamització a la Catalunya
Central era la Ma Carme Bolló i el temps dedicat a
les tasques de dinamització va ser de 30 hores
mensuals.
A partir del 28/10/2014 es designa a l’enginyer
tècnic agrícola de la oficina comarcal del Bages,
Arnau Ferrer i Vergés, com a dinamitzador
territorial per a la Catalunya Central en matèria de
producció agrària ecològica, en substitució de la
Ma Carme Bolló Ribé, que passa a ser la
responsable únicament de la demarcació de
Barcelona.
Demarcació de Girona
Amb una periodicitat trimensual, els dinamitzadors
de la producció agroalimentària ecològica fan
reunions de coordinació. El 2014, s'han fet
reunions de coordinació els dies 24 de gener, el 4
d’abril i el 24 d’octubre.
Dins del servei d'atenció als productors i suport al
sector ecològic, s’han realitzat diverses reunions
amb operadors i grups de persones interessades
en incorporar-se com a productors en el sector
ecològic i en resoldre dubtes tècnics i/o
administratius.


Pedro Cano: aproximadament un centenar de
consultes anuals ateses sobre agricultura

ecològica: producció / normativa / gestió
empresarial / comercialització / formació


Manel Carbó: aproximadament un centenar
de consultes anuals ateses sobre agricultura
ecològica.



Marta Prat: aproximadament un centenar de
consultes ateses sobre agricultura ecològica.
Seguiment de plagues i malalties en finques
de producció ecològica (diferents punts de
control per posteriorment realitzar els avisos
fitosanitaris publicats a la pàgina web del
DAAM).



Lluís Vila: aproximadament un centenar de
consultes ateses sobre agricultura ecològica.

A més de les consultes gestionades i resoltes a
nivell territorial, els dinamitzadors de la
demarcació de Girona també responen a
consultes d’altres demarcacions, sobretot en
relació als conreus extensius ecològics i a la
producció porcina i avícola ecològica. A Girona,
totes les consultes que hi hagi sobre producció
agrària ecològica, després d’haver passat una
primera assistència a les oficines comarcals, s’han
remés a un dels dinamitzadors territorials, en
funció de la consulta i del sector. Aquests s’han
encarregat de passar documentació informativa com per exemple publicacions de referència,
facilitar contactes, assessorar a les empreses i
delegar consultes a altres entitats o organismes,
com el Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica, quan ha estat oportú.
A més, també s’han realitzat tasques
coordinació concretes en els següents temes:

de



Impuls i dinamització del GEAP (Grup
d’Experimentació i Acció Participativa) del Pla
de l'Estany, format per 10-15 pagesos
convencionals que estan interessats en
l'agricultura ecològica.



Coordinació i recolzament a les ADVs d’horta
i cultius extensius en la realització
d’actuacions específiques d’experimentació
de noves tècniques de sanitat vegetal en
producció ecològica.



Creació d’una taula d’organització i difusió de
les activitats de la setmana Bio, amb la
participació dels Consells Comarcals i altres
entitats locals de la demarcació de Girona.

També s’ha realitzat un contacte permanent a
distància amb els productors ecològics de la
demarcació de Girona (inclosos a Guia Directori
del CCPAE), sobretot per informar-los de jornades
tècniques que puguin ser del seu interès. Es
disposa de llistats actualitzats de correus
electrònics, agrupats per sectors, i periòdicament
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s'envien correus amb informacions d'interès, així
com publicitant diferents actuacions que es fan
des del DAAM en el marc del Programa de
Foment de la producció agroalimentària ecològica.
També
serveix
per
posicionar
la
web
http://pae.gencat.cat com el portal de referència en
matèria de producció ecològica.
Demarcació de Lleida
Dins el servei d’atenció als productors i suport al
sector ecològic, es realitzen diverses reunions
amb operadors i grups de persones interessades
en incorporar-se com a productors en el sector
ecològic i en resoldre dubtes tècnics i/o
administratius.
A Lleida totes les consultes que hi ha sobre
producció agrària ecològica es remeten a un dels
dinamitzadors territorials. Aquets s’encarregaran
de passar documentació informativa – com per
exemple publicacions de referència, facilitar
contactes, assessorar a les empreses i delegar
consultes a altres entitats o organismes com el
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica,
quan sigui oportú.
Amb visites als comerços eco o punts de
subministrament
de
la
demarcació
que
comercialitzen productes que es venen sense
envasar i/o etiquetar, vàrem informar a aquests
establiments que han de notificar la seva activitat
al CCPAE per tal que el consumidor pugui
identificar la denominació de venda del producte i
la seva qualificació ecològica.
Des de l’Oficina Comarcal de Cerdanya es van
atendre les consultes de persones interessades en
incorporar-se com a productors en el sector
ecològic i, sobretot, es van atendre els dubtes
tècnics i/o administratius dels actuals operadors,
se’ls hi ha facilitat informació, se’ls ha ajudat en els
tràmits que es realitzen des de l’Oficina Comarcal i
s’ha estat en contacte amb la inspectora de zona
del CCPAE per aquells dubtes sobretot
agronòmics que han pogut sorgir.
Dins del servei d'atenció als productors i suport al
sector ecològic, el 25 de febrer es va fer la tercera
trobada de productors ecològics de l’Alt Urgell a
l’ECA de Bellestar. Es va fer un repàs de les
actuacions realitzades fins al moment i les
previstes per aquest any dins del projecte de
dinamització territorial, es va fer un torn obert de
paraula i es van actualitzar les adreces, telèfons i
correus electrònics per poder anar enviant correus
amb informacions d’interès.
Es va confirmar l’inici del treball en l’àmbit de la
difusió de la PAE i els seus productors a les
escoles de primària de les dues comarques. Es va
preparar un petit projecte pedagògic en format de
xerrades divulgatives sobre la producció ecològica
i de proximitat i el dijous 24 d’abril i 5 de juny es

van fer dues xerrades sobre la PAE a la ZER
Baridà-Batllia i l’escola de Bellver de Cerdanya
adreçades als alumnes de cicle mitjà i superior de
primària.

d'Experiències d'agricultura ecològica en espais
naturals protegits, que va aglutinar a tots els
dinamitzadors de la producció agroalimentària
ecològica del DAAM i els tècnics de tots els Espais
Naturals de Protecció Especial (ENPE). El curs va
constar d'una sessió teòrica, que va tenir lloc el dia
29 d’abril de 2014 al Centre de Formació i Estudis
Agrorurals de Reus, i d'un workshop pràctic, que
va tenir lloc el 20 de maig de 2014 al Can Coll, al
Parc Natural de Collserola. Durant la sessió
teòrica es van presentar diverses iniciatives
interesants de promoció de l’agricultura ecològica
en espais naturals protegits i iniciatives de
dinamització agroecològica, com el projecte de
banc de terres Terra Franca.
Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
A la demarcació de Barcelona s’ha continuat
treballant amb la diagnosi dels diferents parcs:
mirar quin tipus de produccions hi ha i identificant
els productors ecològics, utilitzant la capa
d’agricultors i ramaders ecològics.

Imatge 4. Visita a explotació hortícola ecològica de la
Cerdanya.

Es va comunicar a les escoles de primària de l’Alt
Urgell i Cerdanya la convocatòria del 2n premi a
l’hort ecològic.
Demarcació de Tarragona
Les consultes que es realitzen sobre producció
agrària ecològica es remeten a la nova
dinamitzadora territorial, que es va incorporar en
aquesta tasca a mitjans del 2014. En el període
entre el juliol i el desembre s’han tingut 6 consultes
telefòniques i una presencial, en les quals se’ls hi
ha facilitat contactes, assessorament o en funció
del cas es delega la consulta a altres entitats o
organismes.
Terres de l’Ebre
Els dos dinamitzadors atenen a totes les persones
amb qualsevol dubte i/o inquietud. Les oficines
comarcals estan informades d’aquest servei i en
deriven les consultes. Els dos dinamitzadors
assisteixen a les reunions de coordinació de
responsables, per rebre i donar informació . Es
participa amb el sector en la proposta de cursos,
activitats i formació. Es té un vincle constant amb
les ECAs, amb qui també es col•labora en temes
de formació.
PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA
ECOLÒGICA EN ELS ESPAIS NATURALS
PROTEGITS
En el marc de la promoció de la producció agrària
ecològica en els espais naturals protegits, tots els
tècnics dinamitzadors territorials de la producció
agroalimentària
ecològica
han
participat
activament en el Curs PAF 2014 Intercanvi
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Un cop feta la diagnosi es promourà la producció
agrària ecològica dins dels espais naturals.
Com experiència capdavantera, es destaca el Parc
de Collserola, a on hi ha força interès per a la
introducció de la ramaderia ecològica per part
d’alguns ramaders i la creació d'una marca pròpia,
Xai de Collserola. Aquest projecte ja s’està
executant i s’ha començat a comercialitzar
producte.
Demarcació de Girona
En el marc del projecte de promoció de
l’agricultura ecològica en els espais naturals
protegits, els dinamitzadors territorials de la
demarcació de Girona s’han coordinat amb els
tècnics dels Parcs Naturals de la Zona Volcànica
de la Garrotxa, dels Aiguamolls de l’Empordà, del
Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i de Cap de Creus.
En aquest sentit, el 2013 ja s’havien identificat
sectors estratègics a cadascun dels espais
naturals de protecció especial.
Durant el 2014 ja s’han començat a realitzar
actuacions
concretes
que
afavoreixin
el
desenvolupament d’aquests sectors:
Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa: el sector estratègic és el conreu
d’herbacis extensius ecològics. Per aquest motiu
s’ha promogut un assaig demostratiu d’aquests
conreus en els entorns del parc. Així mateix, es
dóna suport a l’arboretum ecològic del parc, a
través de la promoció de mitjans de lluita biològica
pel control de la carpocapsa (tècniques de
confusió sexual).

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: els
sectors estratègics són el conreu herbacis
extensius ecològics i la producció ramadera
ecològica de bovins en les closes. Evidentment,
aquests dos sectors estan relacionats ja que la
cabanya ramadera ecològica produida en els
entorns del parc necessita matèries primeres
ecològiques locals per a la fabricació de pinsos i
concentrats. Per aquest motiu s’ha promogut un
assaig demostratiu de conreus ecològics
expressament dissenyats per ser utilitzats com a
font de l’alimentació animal.
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter:
els sectors estratègics són l’apicultura ecològica i
la producció d’oli ecològic. En relació a l’apicultura
s’està promovent la instal•lació de ruscos
ecològics en zones estratègiques del parc. Pel que
fa a les oliveres ecològiques, s’estan engegant
assajos de seguiment del control de la mosca de
l’oliva amb ratspenats i eines de promoció de l’oli
ecològic del parc.
Parc Natural de Cap de Creus: el sector
estratègic és la viticultura ecològica. Per aquest
motiu s’està treballant amb els tres cellers
ecològics del parc per crear una associació
vitivinicultors ecològics, anomenada Ceps del Cap
de Creus, i definir un full de ruta de promoció dels
vins ecològics produits en els entorns del parc.
En el marc de la promoció de la producció agrària
ecològica en els espais naturals protegits, els
tècnics dinamitzadors de la demarcació de Girona
han participat en la organització del Curs PAF2014
Intercanvi d'Experiències d'agricultura ecològica en
espais naturals, que aglutina a tots els
dinamitzadors de la producció agroalimentària
ecològica del DAAM i els tècnics de tots els Espais
Naturals de Protecció Especial (ENPE) de
Catalunya.



Paratge Natural d’interès Nacional de
Poblet: Potenciar la ramaderia ecològica com
a eina per a la prevenció d'incendis.



Parc Natural de la Serra de Montsant:
Acord de recuperació de conreus abandonats,
gestió de finques amb permacultura i
potenciar el sector de la vinya, l’olivera, els
cereals i la mel.



PEIN de Prades: promoció de castanyes,
avellana, mel i la tòfona. La poma està
començant a generar un interès en la zona
dins del que seria la fructicultura de
muntanya. Pel 2015 està prevista una jornada
dins del programa PATT sobre poma de
muntanya. Seguirem treballant en la recerca
de nous mètodes de lluita i estratègies
agronòmiques per tal de facilitar la entrada al
cultiu ecològic. Es realitzaran jornades,
assajos, seguiments de diferents àmbits del
cultiu (agronòmics, econòmics, etc.).

Terres de l’Ebre
Després de fer una primera diagnosi al 2013,
durant el 2014 s’ha col•laborat amb els equips de
gestió dels parcs naturals en orientar el productors
d’aquests espais cap a l’agricultura ecològica.
PROMOCIÓ DEL CULTIU DELS HERBACIS
EXTENSIUS ECOLÒGICS
El sector dels herbacis extensius és un sector
estratègic per a la producció agrària ecològica
catalana, tan pel que fa a les necessitats creixents
de producció de matèries primeres ecològiques
per a l’alimentació animal com per una qüestió
normativa, doncs els reglaments europeus es van
orientant, paulatinament, cap el foment d’una
integració agropecuària total.

Demarcació de Lleida

Demarcació de Barcelona i Catalunya Central

A Lleida hi ha hagut una reunió amb el
responsable dels espais naturals protegits (Xarxa
Natura 2000) dels secans de la plana de Lleida.

Està en procés l’elaboració d’una petita diagnosi
del cultiu d’herbacis extensius ecològics.

A l’Alt Urgell i la Cerdanya s’han realitzat trobades
amb els tècnics del Parc Cadí-Moixeró i amb els
tècnics del Parc de l’Alt Pirineu. En el primer espai
natural s’ha identificat com a tasca prioritària la
recuperació de conreus agrícoles, sobretot fruiters
i lleguminoses. En el segon espai natural, s’ha
identificat com a tasca estratègica la recuperació
de conreus agrícoles en general.
Demarcació de Tarragona
Dins del projecte de promoció de la producció
agrària ecològica en els espais naturals protegits,
a la demarcació de Tarragona s’han identificat els
següents sectors estratègics a cadascun dels
espais naturals següents:
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Per poder animar a més productors a produir
conreus herbacis extensius ecològics està previst
realitzar un estudi de marges bruts en explotacions
tipus per poder tenir dades reals de la zona.
Demarcació de Girona
El grup de dinamitzadors de Girona està
coordinant el projecte de seguiment dels cultius
extensius ecològics a Catalunya, que té per
objectiu generar dades tècnico - econòmiques
sobre el cultiu de cereals d'hivern i d'estiu i
lleguminoses
gra,
preferentment.
Aquests
seguiments consisteixen en la recollida de dades
tècnico – econòmiques d’explotacions de
referència, amb la voluntat de poder calcular els

marges bruts de diferents conreus d’interès. La
darrera reunió es va realitzar a Banyoles el 4
d’abril de 2014. Des de la demarcació de Girona
s'han preparat els models de seguiment de les
explotacions agrícoles ecològiques i s'ha preparat
un llistat de possibles explotacions de referència
d'arreu del territori català.

Imatge 5. Camp d’assaig de conreus farratgers d’estiu al Pla de
l’Estany.

Per altra banda, amb la intenció de generar dades
tècniques més detallades, es porten a terme
diversos assajos repartits per tota la demarcació:
1. Experiències de camp de cultius farratgers
d’estiu. Els cultius assajats són
Panís (o
panisset) (setària itàlica, varietat "país") / Mill
(Pànicum miliàceum) / Sorgo farratger, o melcó
(sorghum vulgare, varietat país: melcó Ros) /
Pasto del Sudan (Sorghum vulgare- Sudanensis,
Var. Piper Sudangrass)/
Girasol farratger
(helianthus annuus, varietat "Peredovic") / Fajol
(fagopyrum esculentum, varietat "país").

Imatge 6. Camp d’assaig de conreus farratgers d’estiu al Pla
de l’Estany.

En aquesta experiència s’han estudiat els
següents paràmetres, dels conreus provats: època
de sembra més adequada, dosis de sembra
adequades, observació dels cicles vegetatius,
observació del control d’adventícies per part dels
diferents cultius, observació de l’estat sanitari dels
diferents cultius, produccions estimades i
recopilació de documentació tècnica dels cultius
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provats en quant a
característiques
agronòmiques i valor nutritiu com a aliment pel
bestiar. Les conclusions generals són les que
figuren als documents “Memòria final 1ª sembra” /
“Memòria final 2ª sembra” / “Conclusions_FOTOS”
/ “Resum divulgatiu”, que estan en fase
d’elaboració i que, un cop finalitzats s’envien al
Servei de formació Agrària, i el resum divulgatiu a
una llista de pagesos i tècnics interessats.
2.
Experiències
de
camp
de
cultius
proteaginosos d’hivern. Els cultius assajats són
Pésols (varietats: Gracia / Cartouche / Audit),
Favó (varietats: País / Castel), Moreus (Vicia
Narbonensis, varietat Altair), Tramussos o Llobins
(ecotip amargant). En aquesta experiència s’han
estudiat els següents paràmetres, dels conreus
provats: època de sembra més adequada, dosis
de sembra adequades, observació dels cicles
vegetatius, observació del control d’adventícies
per part dels diferents cultius de forma natural,
observació del control d’adventícies amb rascle de
púes flexibles, observació de l’estat sanitari dels
diferents cultius, resistència a l’ajagut, capacitat
d’adaptació dels llobins a terrenys calcaris,
produccions
verificades
i
recopilació
de
documentació tècnica dels cultius provats en quant
a característiques agronòmiques i valor nutritiu
com a aliment pel bestiar. Les conclusions
generals són:



Les plantes adventícies eren molt presents a
la parcel•la d’assaig i han afectat la producció
dels conreus en diferent mesura. Cal una
rotació més llarga.



La parcel•la d’assaig està ubicada en un pas
naturals de senglars, cosa que també ha
malmès alguns conreus, sobretot el pèsol.



Caldria augmentar la distància interlínies per
reduir les afectacions per fongs.



El cultiu que ha funcionat millor són els
favons, sobretot els del país, ja que s’han
implantat molt bé, han controlat les herbes, no
s’han bolcat, ho han atret als senglars i han
mantingut un bon estat sanitari durant tot el
cicle de producció.



El pèsol que més destaca és l’Audit, per la
seva precocitat, bon control d’herbes i la
major resistència als fongs i a l’ajagut (es pot
recol•lectar bastant bé).



Els moreus s’han bolcat molt i, tot i que han
fet un bon control d’herbes, han estat molt
afectats pels fongs des del principi de
primavera.



Els llobins han quedat totalment desestimats
en aquest tipus de terreny (massa bàsic i
massa calç).

3. Assaig de rotacions i desherbatge mecànic
en conreus extensius ecològics en zona de
pluviometria alta (PN de la Zona Volcànica de la
Garrotxa). Els cultius assajats són el blat, triticale,
el pèsol i el blat de moro. En aquest assaig
s’estudia l’eficàcia de la rotació de cultius,
l’estratègia de fertilització, l’elecció d’espècies i
varietats adequades pel sisema productiu emprat,
l’estratègia de sembra i el control de plantes
adventícies mitjançant el desherbatge mecànic
(utilització de la grada de pues flexibles). Durant el
2014 s’ha portat a terme el conreu dels cereals
d’hivern, concretament blat i triticale i les
conclusions generals són:







La utilització de la grada de pues flexibles en
estadis d’inici d’afillolament no ha provocat
danys significatius i ha reduït la presència de
males herbes. Tanmateix, aquesta reducció
no s’ha vist convertida en un augment de
productivitat.
La fertilitat del sòl és bona i no ha estat un
limitant pel desenvolupament dels conreus
Les condicions de fertilitat i climatologia del
2014, que han estat molt favorables, han
permès que el conreu de blat fos més
productiu que el triticale (que és més rústic
però menys productiu).
La qualitat del gra ha estat la òptima, tot i que
potser s’ha vist una mica afectada per
algunes malalties foliars que han afectat al
conreu (rovell groc).

4. Assaig de rotacions i desherbatge mecànic
en conreus extensius ecològics en condicions
de regadiu (PN dels aiguamolls de l’Empordà). Els
cultius assajats són cereals d’hivern (blat), cereals
d’estiu (blat de moro), lleguminoses d’hivern (favó)
i llegumioses d’estiu (soja). En aquest assaig
s’estudia l’eficàcia de la rotació de cultius i de
diferents intensitats de desherbatge mecànic
(mitjançant la grada de pues flexible) pel control de
la flora adventícia. Durant el 2014 es van portar a
terme els quatre conreus de la rotació, de manera
simultània, i les conclusions generals són:






Les estratègies de desherbatge mecànic, tot i
que han estat efectives en el moment
d’utilització de la grada de pues flexibles, no
han representat un augment de la
productivitat del conreu.
La soja, que és un conreu desconegut en
aquesta zona, ha donat bons resultats
d’implantació i productivitat. Cal assajar millor
les estratègies de control d’herbes en aquest
conreu.
El blat de moro s’ha desenvolupat bé, tot i
que va patir diverses afectacions d’Agrotis
segetum i Sesamia nonagroides. Cal assajar
millor les estratègies de control de plagues i
malalties en aquest conreu.
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Imatge 7. Camps d’assaig d’herbacis extensius ecològics a l’Alt
Empordà.

Demarcació de Lleida
Durant el 2014, s’han realitzat el seguiment el 5
finques de productors herbacis extensius ecològics
de secà de les comarques de la Segarra,
Garrigues i Urgell, on s’ha avaluat els marges
bruts de diferents conreus extensius ecològics. Cal
continuar fent el seguiment d’aquestes finques de
referència per poder obtindre unes dades
tècniques i econòmiques del sector i posteriorment
transferir-les al sector.
Demarcació de Tarragona
S’han contactat amb els caps d’oficina per tal de
que col•laborin, en concret al Priorat, Alt Camp i a
la Conca de Barberà, on en aquestes comarques
aquest conreu té més potencial estratègic.
SETMANA BIO CATALANA 2014
L'any 2014 s'ha realitzat la segona edició de la
Setmana Bio, des del 30 de maig fins al 8 de juny.
En aquesta edició es van incloure unes 200
propostes d'activitats a càrrec de diferents entitats
i empreses catalanes.
Demarcació de Barcelona
Prèviament a la Setmana Bio, s’han realitzat
diverses reunions i accions per organitzar i
promoure les activitats que es van fer al llarg
d’aquesta setmana. En aquest sentit, hi va haver
reunions amb la Diputació de Barcelona, amb
l’associació Vida Sana i es va fer difusió via
internet a escoles, a operadors inscrits i a altres
administracions locals.
Dins de la Setmana Bio s’han realitzat 46
actuacions entre les que es poden destacar: Hort
wunpini de Sarrià- portes obertes (Barcelona),
jornada de portes obertes i tastet de verdures eco
acabades de collir (Vilassar de Mar), venda i
degustació de tisanes biològiques (Barcelona),
portes obertes amb visita guiada i passejada en
carro (Palafolls), mercat de pagès (Sant Cugat del

Vallès), jornada menjadors escolars ecològics
(Biocultura
Barcelona),
taller
de
plantes
aromàtiques i tast de vins (Sant Pere de Ribes),
visita guiada ecogranja de porcs Salgot
(Aiguafreda), cata de vins i caves ecològics
(Barcelona), xerrades i degustacions gratuïtes a
bio space (Barcelona), cuinant a vuit mans, show
cooking slow food km 0, receptes amb vaca de
l'albera de l’Empordà (Barcelona) i què són els
aliments ecològics i quin són els seus beneficis
(Barcelona).

valoració de les activitats i la seva voluntat de
continuar participant-hi en les properes edicions
Demarcació de Girona
En el marc de la Setmana Bio, a la demarcació de
Girona, es van organitzar 22 actuacions, com ara
visites a explotacions ecològiques, degustacions
de productes ecològics i tallers d’agricultura i
alimentació ecològica.
Cal destacar que prèviament a la Setmana Bio
2014, l’equip tècnic de Girona va convocar una
reunió amb el sector ecològic de la demarcació de
Girona per presentar la iniciativa de la Setmana
Bio 2014. Posteriorment, també es van realitzar
contactes telefònics i via correu electrònic amb els
operadors amb més potencial de realitzar
actuacions.

Imatge 9. Biobicicletada per visitar les hortes ecològiques de
Vessana.

Imatge 8. Cartell de la Setmana Bio 2014

Demarcació de la Catalunya Central
Prèviament a la Setmana Bio, s’han realitzat
diverses reunions i accions per organitzar i
promoure les activitats que es van fer al llarg
d’aquesta setmana. En aquest sentit, hi va haver
reunions amb associacions relacionades amb la
producció ecològica a Manresa i es va fer difusió
via internet a escoles, a operadors inscrits i a
altres administracions locals.
El total de les actuacions programades a la
Catalunya Central va ser de 28, entre d’altres:
Presentació associació Terra Franca a Manresa,
2ona reunió de productors ecològics a Manresa,
horts municipals a Hostalets de Pierola, visita
guiada a la Fundació Alícia, etc.
Durant l’últim trimestre s’ha iniciat una ronda de
contactes telefònics amb els agents participants
aquest darrer any per tal de poder conèixer la seva
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Entre les actuacions que es van portar a terme a
Girona, val la pena destacar la visita als cellers
ecològics del Parc Natural de Cap de Creus, la
jornada d’intercanvi d’experiències entre grups de
consum ecològic de Girona i cursos d’horta
ecològica que es van organitzar durant aquella
setmana.
Demarcació de Lleida
Prèviament a la Setmana Bio, es van realitzar 17
reunions preparatòries, amb la idea de fomentar la
presentació d’actuacions a les comarques
lleidatanes. Aquestes reunions es van produir amb
entitats locals, com diversos consells comarcals, i
agrupacions de productors, com la Unió de
Pagesos o els Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya. També es van realitzar diverses visites
a comerços que venen productes ecològics.
La tècnica dinamitzadora de la producció agrària
ecològica a l’Alt Urgell i a la Cerdanya va participar
activament en moltes de les actuacions que es
realitzar durant la Setmana Bio 2014. En aquestes
dues comarques es van programar moltes visites a
explotacions, xerrades i tallers que tractaven des

de diferents àmbits l’agricultura i l’alimentació
ecològiques. També es va promoure que alguns
hotels i restaurants de la zona oferissin productes
ecològic i de proximitat en els seus menús durant
aquella setmana.
Demarcació de Tarragona
En el marc de la Setmana Bio es va organitzar una
jornada d’horticultura ecològica a Altafulla,
centrada sobretot en les varietats tradicionals que
es poden utilitzar en els conreus hortícoles.

Durant el darrer trimestre, a la Catalunya Central i
en col•laboració amb Universitat Autònoma de
Barcelona, i tal i com es va sol•licitar des de la
Unitat de Producció Agrària Ecològica, s’han
identificat 3 projectes, concretament de la comarca
del Solsonès, per tal de poder oferir a l'alumnat del
postgrau en Dinamització Local Agroecològica la
possibilitat de vincular-se a aquests projectes per
a la realització dels Treball de Final de Postgrau.
Demarcació de Girona
A banda de les actuacions comentades en
aquesta fitxa, a la demarcació de Girona també
s’ha portat a terme:

Terres de l’Ebre
A les Terres de l’Ebre, prèviament a la Setmana
Bio, es van realitzar reunions comarcals a
Gandesa i a Amposta, tan amb productors com
amb el sector de la restauració i amb els
responsables turístics. També es van fer visites a
operadors per dissenyar directament algunes
actuacions. També es van fer reunions amb els
dinamitzadors econòmics dels consells comarcals i
es va fer presentacions de les activitats als mitjans
de comunicació local. Durant la Setmana Bio es va
fer un seguiment intensiu del funcionament de les
diferents activitats programades i, posteriorment,
una reunió a Tortosa de revisió de la Setmana Bio
2014 i recollida de suggeriments per a les
properes edicions.
ALTRES ACTUACIONS
A banda de les actuacions transversals
explicades, l’equip de dinamitzadors/es de la
producció agroalimentària ecològica realitzen
altres activitats, moltes de les quals són
específiques de cada demarcació:
Demarcació de Barcelona i Catalunya Central
Manteniment del llistat fet als anys anteriors on es
recullen els diferents agents/entitats/associacions
que treballen en matèria de producció
agroalimentària ecològica al territori.
Difusió de les accions a les pantalles informatives
del DAAM, a la pagina web del DAAM i xarxes
socials.
Difusió del portal Llotjapae.cat, mercat virtual a
l'engròs de compra -venda de productes i d'oferta
de serveis relacionats amb l’agricultura ecològica
per al sector agroalimentari ecològic.
Actualització de full informatiu “Recull de material
educatiu 2013”.
Col·laboració en la publicació del llibre “PARC A
TAULA”- Diputació de Barcelona –Xarxa de Parcs
Naturals.
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S’ha continuat amb l’assaig de diferents tècniques
utilitzables en producció agrària ecològica per al
control de la mosca de la oliva, que ja es portava a
terme el 2013.
Durant el 2014 també s’ha realitzat un assaig pel
control de la carpocapsa en pomeres ecològiques,
mitjançant el virus de la granulosi. Així mateix, s’ha
facilitat material per a la lluita sanitària en el
fruiterar ecològic de Can Jordà.
També val la pena destacar que l’equip tècnic de
Girona ha iniciat un projecte de col·laboració
transfronterera amb els l’associació que agrupa a
gairebé tots els productors ecològics de la
Catalunya Nord, el CIVAM BIO 66. En el marc
d’aquest projecte, en què hi participen dues
associacions de productors ecològics de Girona,
durant el segon semestre de 2014, s’han produït
diferents jornades d’intercanvi de coneixement
tècnic i d’experiències de comercialització de
productes ecològics, sobretot horta i fruita. Aquest
projecte continua fins el juny de 2015, i acaba amb
la participació del sector ecològic dels Pirineus
Orientals del sud de França a la Setmana Bio
2015.
Demarcació de Lleida
El dinamitzador de la producció ecològica a la
plana de Lleida va participar en el curs
d’emprenadoria en conreus extensius, de l’ECA de
Tàrrega, on hi va explicar el conreu d’herbacis
extensius ecològics. Així mateix, també va
participar en el mòdul de comercialització de
productes agroecològics del grau mitja de
producció agroecològica a l’ECA d’Alfarràs.
A l’Alt Urgell i la Cerdanya, s’ha mirat d’anar
consolidant el grup de productors ecològics i crear
sinèrgies dins del propi sector: cooperativisme,
associacionisme, col·laboracionisme, per arribar a
crear una petita xarxa de productors i
comercialitzadors que faciliti els canals actuals de
distribució i comercialització del producte local a
les dues comarques.

Demarcació de Tarragona
A la demarcació de Tarragona es col•labora amb
l’Oficina comarcal i/o Inspectors del CCPAE per tal
de detectar possibles interessats en PAE. En
aquest sentit se’ls ajuda en les tasques
administratives d’inscripció i/o en qualsevol altre
tipus d’actuació.

de l’Ajuntament de la ciutat. Així mateix, també
s’ha portat a terme una jornada informativa sobre
els aliments ecològics certificats per a la
restauració i les empreses de distribució locals.
CRÈDITS
Autors: Dinamitzadors/es territorials de la
producció agroalimentària ecològica a Catalunya.

Terres de l’Ebre
Durant el 2014 s’han promogut un mercat i una
Fira ecològica a Tortosa. Per aquest motiu, hi ha
hagut diverses reunions amb els/les responsables

http://pae.gencat.cat
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