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RESUM 

Aquest treball és un estudi de viabilitat tècniceconòmic de la finca 
el Sitgeti, situada al municipi de Bonastre, Baix Penedès. 

És una finca d’agricultura ecològica i també aplica principis de 
permacultura. El propietari i treballador de la finca, Lluís Javier Freire, fa 
bàsicament cultius hortícoles i els comercialitza al mercat de Tarragona i a 
clients particulars propers. 

Fins fa poc cultivava gran varietat d’hortícoles, però degut a la 
sequera, el cabal de la font ha disminuït, de manera que vol fer una 
redistribució dels cultius que s’adaptin a les noves condicions, així com fer 
acolxats per a reduir l’evapotranspiració. 

La finca és de 18 ha, de les quals 16,6 són de bosc i 1,4 són de cultiu. 
No obstant, 0,3 ha de cultiu són de secà ja que estan per sobre de la 
bassa més alta i el promotor de moment no vol fer inversions en 
infraestructures. De manera que tenim 1,1, ha de cultiu aptes per al 
regadiu, de les quals actualment els cultius ocupen una superfície de 0,34 
ha. 

En el projecte es pretén posar en funcionament el màxim de 
superfície cultivable apte per al regadiu, és a dir 1,1, ha., i es fa una 
avaluació financera sense i amb intervenció. 

En aquest treball també s’ha fet un estudi dels sòls de la finca. Els 
paràmetres estudiats són: humitat higroscòpica, granulometria, densitat 
aparent, carbonat de calci, pH, conductivitat elèctrica, capacitat 
d’intercanvi catiònica, bases de canvi, saturació de bases, matèria 
orgànica, nitrogen total, fòsfor assimilable i calç activa. 

Els sòls de la finca són carbonatats, pedregosos, de pH bàsic, no 
sòdics, no salins, de textura franca i amb un bon contingut de matèria 
orgànica. Són sòls rics en Ca, Mg i K, però pobres en P en la majoria dels 
casos. Els nivells de calcària activa són entre mitjans i alts. En aquest treball 
es fa una proposta de fertilització en base a les deficiències de fòsfor.
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RESUMEN 

Este trabajo es un estudio de la viabilidad técnicoeconómica de la 
finca el Sitgeti, situada en el municipio de Bonastre, Baix Penedés. 

Es una finca de agricultura ecológica y también aplica principios de 
permacultura. El propietario y trabajador de la finca, Lluís Javier Freire, 
hace básicamente cultivos hortícolas y los comercializa en el mercado de 
Tarragona y a clientes particulares cercanos. 

Hasta hace poco cultivaba gran variedad de hortícolas, pero 
debido a la sequía, el caudal de la fuente ha disminuido, de manera que 
quiere hacer una redistribución de los cultivos que se adapten a las nuevas 
condiciones, así como hacer acolchados para reducir la 
evapotranspiración. 

La finca es de 18 ha, de las cuales 16,6 son de bosque i 1,4 son de 
cultivo. Sin embargo, 0,3 ha de cultivo son de secano ya que están por 
encima de la balsa más alta y el promotor de momento no quiere hacer 
inversiones en infraestructura. De tal modo que tenemos 1,1 ha de cultivo 
aptas para el regadío, de las cuales actualmente los cultivos ocupan una 
superficie de 0,34 ha. En el proyecto se pretende poner en funcionamiento 
el máximo de superficie cultivable apta para el regadío, es decir, 1,1 ha., y 
se ha hecho una evaluación económica sin y con intervención. 

En este trabajo también se ha hecho un estudio de los suelos de la 
finca. Los parámetros estudiados son: humedad higroscópica, 
granulometría, densidad aparente, carbonato de calcio, pH, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, bases de 
cambio, saturación de bases, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo 
asimilable i calcária activa. 

Los suelos de la finca son carbonatados, pedregosos, de pH básico, 
no sódicos, no salinos, de textura franca i con un buen contenido de 
materia orgánica. Son suelos ricos en Ca, Mg i K, pero pobres en fósforo en 
la mayoría de los casos. Los niveles de calcária activa son entre medios y



altos. En este trabajo se hace una propuesta de fertilización en base a las 
deficiencias de fósforo.
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SUMMARY 

This work is a technical and economic feasibility survey of the “Sitgeti" land 
located in the Bonastre town, Baix Penedes. 

In the “Sitgeti” land ecological agriculture and permaculture are being 
practiced. The owner and worker of the land, Mr Lluís Javier Freire, is 
growing horticultural products. He sells the products in the Tarragona 
market and to close private individuals. 

Since not a long time ago, he was cultivating a big variety of horticultural 
products but due to drought, the flow of the spring has diminished. 
Therefore, he wishes to cultivate new cultures which can adapt to the new 
conditions and he also wishes to do mulching to reduce the 
evapotranspiration. 

The land is of 18 ha.: 16,6 ha. are wood and 1,4 ha. is cultivated. However, 
0,3 ha. is dry farming because this area is above the highest pool and the 
promoter does not wish to invest in infrastructures. Therefore, there is 1,1 ha. 
of irrigated land, from which only 0,34 ha. is used to cultivate. 

In this project I seek to cultivate as much as possible in the irrigated land, 
i.e. 1,1 ha., and I am doing a financial study with an without intervention. 

In this survey I am also studying the soil of the “Sitgeti” area.  The 
parameters evaluated are: hygroscopichumidity, texture bulk density, 
calcium carbonate, pH, electrical conductivity, cation, exchange 
capacity, exchange bases, base saturation, organic matter, total nitrogen, 
assimilable phosphorus and active calcium carbonate. 

The soil is carbonated, stony, of basic pH, nonsodium, nonsaline, and with 
high contents of organic matter. The soil is rich in Ca, Mg and K but poor in 
P in most of the cases. The level of the active calcareous component is 
between medium and high. In this survey I propose to fertilize the soil taking 
into account the phosphor deficiencies.
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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és fer un canvi en la producció 
d’hortícoles de la finca el Sitgeti. La finca pertany al municipi de Bonastre, 
de la comarca del Tarragonès (Tarragona). La seva superfície és de 18 
hectàrees, de les quals 16,6 són de bosc i la resta, 1,4, són de cultiu. No 
obstant, d’aquestes 1,4 ha., 0,3 estan per sobre de la bassa gran i no tenen 
possibilitat de ser regades, ja que el promotor no pretén fer una inversió per 
a l’adquisició d’un sistema de bombeig, de manera que 1,1 ha. de 
superfície tenen possibilitats de reg. Actualment només es cultiven 0,34 ha. 

El projecte pretén posar en funcionament els cultius utilitzant els 
principis d’agricultura tradicional i permacultura, així com aprofitar al 
màxim els recursos hídrics, i la terra cultivable, 1,1, ha. 

La finca disposa de dues basses: una més gran de 67.200 litres 
alimentada per una font amb un cabal d’entre 1 i 2 litres per minut (segons 
les pluges), i una altra més petita de 20.000 litres alimentada per una font 
de cabal d’uns 0,25 litres per minut. 

Per a l’elaboració d’aquest estudi s’ha realitzat un estudi dels sòls de 
la finca recollit a l’annex II. 

2. ANTECEDENTS I MOTIVACIONS 

2.1. MOTIVACIONS 

Aquest projecte es realitza per iniciativa del promotor Lluis Javier 
Freire, motivat per l’interès en l’agricultura ecològica i la permacultura, i 
per la intenció de fer ús i donar vida a un espai que es va cremar anys 
enrere. 

Es considera fer de l’espai una mostra del que era la vida a pagès i 
l’agricultura tradicional, aplicant els principis de la producció ecològica i 
més àmpliament de permacultura, aconseguint qualitat en els productes i 
un disseny de la parcel·la al marge de l’activitat merament productiva 
tenint en compte diferents aspectes que s’obvien en les modernes 
explotacions. 

2.2. ANTECEDENTS 

En Lluis Javier Freire va venir a viure a la finca al juny del 2.003, i no se 
sap ben bé quant de temps ha estat abandonada però antigament 
l’activitat agrícola era la principal activitat que s’hi feia, tot i que ara és el 
primer cop que hi viu algú. Antigament la gent que treballava a la finca 
vivia al poble de Bonastre.



Quan hi va entrar en Lluis va haver de fer una important tasca de 
desbrossada ja que les feixes es trobaven en estat d’abandó. L’any 2.003 
en Lluis Javier Freire va decidir convertir aquest lloc en el seu habitatge 
permanent. Va condicionar una caseta d’eines construïda al 1.930 en una 
cuina i sala d’estar, va construir una caseta de fusta i va posarhi 
caravanes com a allotjament per a ell, les visites i els ajudants que de tant 
en tant venen a treballar a la finca. 

Cal destacar que al 1994 va haverhi un gran incendi en aquesta 
zona i tot es va cremar, de manera que el paisatge actual és diferent del 
que hi havia abans; es pot observar que el bosc és jove ja que els arbres 
que hi creixen són petits. 

La finca es dividia en les feixes de secà i una zona d’hort, a part del 
bosc. En les feixes s’hi robava gran varietat d’espècies hortícoles, vinya 
(Vitis vinifera) i diferents fruiters, sobretot pomeres, les quals es van arrancar 
a principi dels 90. També hi havia ametllers (Prunus dulcis) i oliveres (Olea 
europaea) els quals encara es conserven en l’actualitat; les oliveres les 
trobem dispersades en els marges dels camis i de les feixes, i els ametllers a 
la feixa 11 (veure plànol parcel·lari). 

Des que hi va entrar en Lluis ha anat obrint feixes a poc a poc i ha 
anat cultivant hortícoles, llevat de la feixa 4 i de la 11 a la 16 que encara 
no hi ha cultivat però ha trinxat varies vegades el que hi creix. 

La bassa de 67.200 litres de capacitat i alimentada per una font de 
cabal d’un a dos litres per minut, recorda en Lluis que quan va entrar 
aquest era de 5 litres per minut. 

3. BASES DEL PROJECTE 

3.1. DIRECTRIUS DEL PROJECTE 

3.1.1. Finalitats del projecte 

La principal finalitat és l’aprofitament dels recursos hídrics y de terra 
apta per al cultiu d’hortícoles de que disposa la finca, del que es derivarà 
en un increment dels beneficis actuals de l’explotació. 

També es pretén que sigui un espai visitable i divulgatiu de 
l’agricultura tradicional, acollint a voluntaris que vulguin treballar a la finca 
a canvi de la manutenció per a determinats espais de temps.



3.1.2. Objectius del projecte 

A fi d’aconseguir les finalitats perseguides és pretén fer una 
planificació de cultius que pugui satisfer les necessitats de mercat de 
productes ecològics. 

3.1.3. Condicionants del promotor 

El promotor no pretén un rendiment màxim sinó que la producció 
pugui cobrir el sou d’una persona, i prefereix una qualitat òptima del que 
es produeixi a la finca i tenir respecte amb el medi natural. En aquest sentit 
es farà producció ecològica, utilitzant els principis d’agricultura tradicional 
i aprofitant al màxim els condicionants de la pròpia terra i de l’entorn. De 
manera més amplia podríem dir que s’utilitzaran els principis de 
permacultura per tal de re definir l’espai i els seus usos. 

L’actuació que es pretén fer a la finca és que hi hagi una gran 
varietat d’espècies adaptades a diferents condicions, de tal manera que 
la producció sigui el màxim d’escalonada possible al llarg de l’any, sempre 
tenint en compte la disponibilitat d’aigua i d’altres limitacions o 
avantatges que puguin haverhi. 

D’altra banda, el promotor no desitja realitzar inversions en 
infraestructura. L’actuació ha de limitarse a millorar la planificació y 
programació de cultius y a extendre la superfície cultivable. 

3.1.4. Criteris de valor 

Es considera prioritària la producció ecològica, complint la 
normativa vigent. S’aplicarà en el disseny de la finca els principis de 
permacultura, que és una síntesi del saber tradicional i la ciència moderna 
creant entorns sostenibles i, en mesura del possible, autosuficients. També 
es pretén que hi hagi la màxima varietat possible de cultius, i que la collita 
sigui escalonada haventhi productes del camp, en menor o major 
mesura, tot l’any, sempre que les condicions ho permetin. 

3.2. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 

3.2.1. Condicionants interns 

3.2.1.1. Característiques climàtiques 

3.2.1.1.1. Localització de l’estació meteorològica 

Les dades climàtiques provenen de l’estació meteorològica del 
Vendrell, situada a 13 km direcció est de Bonastre. Són d’un període de 8



anys, del 2000 al 2007. No s’han trobat dades anteriors a aquest període 
d’aquesta estació ni de cap altra propera a la zona d’estudi. 

A continuació es presenten els trets climàtics més característics; a 
l’annex I s’hi troba l’estudi detallat. 

3.2.1.1.2. Temperatures 

Com mostra la taula 1, els mesos més calorosos són juny i agost, amb 
una temperatura mitjana de les màximes de 29,9 ºC i 30,3 ºC 
respectivament. Els mesos més freds són desembre i gener, amb una 
temperatura mitjana de les mínimes de 6 ºC i 4,4 ºC respectivament. Les 
temperatures mitjanes mensuals es mouen entre els 9,1 ºC al gener i 25 ºC 
a l’agost. L’estació mínima lliure de gelades va del novembre a març. 

Taula 1. Temperatures 

ºC Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana 

M 9,1 10,2 12,5 14,7 18,3 22,8 25,8 25 21,5 18 13 9,5 16,7 

MM 15,3 16,1 18,2 20,3 23,8 28,2 29,9 30,3 26,9 23,5 17,6 15,2 22,1 

Mm 4,4 5 7,1 9,4 12,9 17,2 19,6 20 16,8 13,4 9,6 6 12,9 

Mabs 20,8 20,6 23,9 25,7 29,1 33,6 33,9 34 32,7 26,6 20,5 20,1 26,8 

Mabs 0,14 0,8 1,9 4,8 8,4 12,7 16,1 16,5 11,5 9 3,5 ,002 7,1 

M Temperatura mitjana mensual 

MM Mitjana mensual de les temperatures màximes diàries 

Mm Mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries 

Mabs Temperatura màxima absoluta mensual 

Mabs Temperatura mínima absoluta mensual



3.2.1.1.3. Precipitacions 

La precipitació anual mitja és de 507 mm, essent l’estació menys 
plujosa l’estiu (mínim al juliol amb 13,6 mm). Els valors més alts s’obtenen els 
mesos de setembre i octubre, amb 103,1 mm i 70,2 mm, respectivament. 

Taula 2. Precipitacions mitjanes en mm 

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des Total 

Pmes 26,2 37,5 22,9 50,9 43,3 14,1 13,6 41,5 103,1 70,2 59,3 33 515,6 

3.2.1.1.4. El vent 

Un altre dels factors climàtics a tenir en compte és el vent. Entre 
d’altres coses perque pot provocar un assecament del terra i el cultiu, 
inclòs pot causar danys en els fruits. Com mostra la taula 3, el vent no és un 
factor limitant, però sabem pel propietari de la finca que degut a la forma 
de la vall el vent canalitza i rebufa molt 

Taula 3. El vent 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov Des. Mitjana 

m/s 3 3 3 2,3 2,7 2,5 2,6 2,5 2,6 2,4 2,8 3,1 2,7 

3.2.1.1.5. Humitat 

En la taula 4 es mostren les dades d’humitat relativa en tant per cent 
promitjos mensuals de l’estació del Vendrell. Veiem que el nivell d’humitat 
relativa és relativament alt durant tot l’any, amb una humitat relativa 
d’entre 67,5 % i 78,8 %. 

Taula 4. Humitat relativa 

Gen. Feb. Març. Abr. Maig. Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Mitjana 

% 73 72,2 70,3 71,9 70,9 67,5 68 69 75,7 78,8 72,1 73,4 71,9



3.2.1.2. Els sòls de la finca 

A l’annex II es troba l’estudi detallat dels sòls de la finca. Les 
parcel.les estudiades són de la 1 a la 10, i per a fer aquest estudi les hem 
agrupat en 6 zones homogènies, la distribució de les quals la mostra la 
taula 5: 

Taula 5. Característiques anotades al reconeixement de camp 

Zona Pedregositat 
superficial 

coloració Cultius Parcel.les Superfície 
m 2 

Observacions 

1 Baixa Bru clar Hortícoles meitat dreta de les 
parcel.les 1, 2 i 3 

1820 

2 Baixa Bru clar Hortícoles l’altra meitat de les 
parcel.les 1, 2 i 3 

1820 Més sorrenca 
que la zona 1 

3 Baixa Bru 
molt fosc 

No 4 1275 

4 Baixa Bru 
molt fosc 

Hortícoles 10 785 

5 Molt alta Bru clar Civadaordi 9 360 

6 baixa Bru clar Hortícoles 5, 6, 7 i 8 3910 

Els resultats obtinguts en els anàlisis de laboratori es mostren a la 
taula 6, juntament amb uns valors òptims de referència. 

Els sòls de la finca tenen una bona profunditat, fet que resulta molt 
beneficiós per a la dinàmica de l’aigua del sòl. La textura és adequada 
per als cultius que hi ha i per als que es pretén incorporar (llevat de per a la 
pastanaga que no la cultiva). Presenten una textura entre francoargilo 
arenosa i francoarenosa, però es pot considerar que les zones estudiades 
pertanyen al grup de les classes franques i presenten un comportament 
pràcticament idèntic pel que fa a la textura. Són sòls amb un alt contingut 
d’elements grollers, però els cultius creixen bé llevat d’una part de la zona 
5 en la qual s’ha observat que costa ferhi créixer els cultius. Podem dir 
també que la densitat aparent d’aquests sòls és bona i que gaudeixen 
d’una bona aireació. 

D’altra banda, els sòls del sector de la finca estudiada són molt 
calcaris, i amb un contingut de calç activa entre mitjà i alt, de manera 
que poden sorgir problemes de clorosi fèrrica, però de moment no s’ha 
observat aquest problema amb les plantes cultivades. 

Són sòls moderadament bàsics (USDA1978), fet normal en sòls amb 
presència de carbonats. Són sòls no salins i no sòdics. 

Quant a la fertilitat química són en general sòls rics pel que fa 
referència al Ca, Mg i K, amb una CIC dèbil a les zones 1, 2, i 3 i normal a la



resta de zones. Pel que fa al Ca, el tenim en excés a totes les zones, i ens 
podríem trobar amb carències induïdes de P i Fe. En principi no s’ha 
observat aquests problemes però ho tindrem en compte i observarem el 
comportament dels cultius. Quant al fòsfor ens trobem amb uns nivells 
pobres d’aquest element a totes les zones llevat de la 4, en la qual és 
excessiu. 

També trobem un nivell excessiu de matèria orgànica a la zona 4, 
mentre que a la resta de zones és correcte. La relació C/N és en general 
de lleugerament alta a molt alta. Llevat de la zona 3 que és en la que 
encara no hi ha cultivat i en les que els resultats es poden considera 
normals, hem de tenir en compte que en la resta de zones (llevat de la 2) 
podem tenir problemes de descomposició de la matèria orgànica. 

Taula 6. Resultats de l’anàlisi de sòl. 

Zona 1 2 3 4 5 6 Valors ref 

H.H. % 4 2 3 3 4 4 
Graves % 27 38 46 38 46 35 < 15 

Terra fina % 69 60 51 59 50 61 

Textura (USDA) 

Sorra % 56 58 54 58 60 58 
Llim % 22 22 24 22 20 24 

Argila % 22 20 22 20 20 18 

Classe  textural 
(USDA) 

Frargar Frargar/ 
Frar 

Frargar Frargar/ 
Frar 

Frargar 
Frar 

Frar 

d.a. (Mg/m 3 ) 1,08 1,14 1,14 1,04 1,16 1,03 1,4 
CaCO3 % 31,5 36,8 33,4 31,2 36 33,9 10  20 

Calç act.  % 10,6 12,2 7,8 5,7 6,7 8,8 < 6 

PH (H2O) 8,4 8,4 8,5 8,3 8,5 8,3 6,6 – 7,3 

PH (KCl) 7,6 7,6 7,5 7,5 7,8 8 
CE dS/m 25ºC 0,25 0,19 0,19 0,24 0,23 0,22 0,35 

Na + cmolc/kg 0,8 1 0,9 1 0,9 1 

K + cmolc/kg 0,7 0,6 0,6 1 1,3 0,7 0,512 – 
5,120 

Ca 2+ cmolc/kg 12 12,4 13,2 14,7 12,3 11,8 9 – 10,5 

Mg 2+ cmolc/kg 3,6 4 4 4 4 4 1,5 – 2,25 

CIC cmolc/kg 8,7 8,7 8,7 16,4 16,3 16,3 10  20 
S/T % 100 100 100 100 100 100 

P mg/kg 14 16,7 9,5 73 27,9 25 35  71 

Mat.org. % 2,3 2,3 2,6 4,5 3,2 3,2 2,5  3,5 

C % 1,3 1,3 1,5 2,6 1,8 1,8 
N.total % 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 

C/N 10 9 13 10 11 11,5 < 10 

PSI % 9,2 11,5 10,3 6,1 5,5 6,1 < 15



3.2.1.3. L’aigua 

El pH de l’aigua és 7,78, el qual és força neutre, i la conductivitat 
elèctrica és de 0,515 dS/m, de manera que no hem d’esperar problemes 
d’absorció d’aigua per les arrels. 

3.2.2. Condicionants externs 

3.2.2.1. Situació actual de l’agricultura ecològica 

L’agricultura ecològica, que dins l’àmbit europeu està regulada en 
l’actualitat per la normativa europea, s’explica en el següent punt. 

Els països del nord d’Europa són els principals consumidors, mentre 
que els països mediterranis són els principals productors, tot i que cada 
vegada es consumeixen, també al sud d’Europa, més d’aquests 
productes. 

A nivell espanyol, Andalusia és la zona on més desenvolupat està el 
cultiu ecològic. La producció es centra en hortícoles mediterrànies, i cada 
vegada més també fruites. 

3.2.2.2. Normativa sobre la producció agrícola ecològica 

L’agricultura ecològica es troba regulada legalment a Espanya des 
de 1989, en el que es va aprovar el Reglament de la denominació 
genèrica “Agricultura ecològica”, que s’ha vingut aplicant fins l’entrada 
de l’aplicació del reglament (CEE) 2092/91 del Consell, sobre la producció 
agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris, 
sent inicialment, el Consell Regulador de l’Agricultura ecològica 
l’encarregat de controlar la producció ecològica en tot el territori 
nacional. 

Posteriorment al Real Decret 1852/1993 estableix la nova regulació 
d’agricultura ecològica basada en el reglament (CEE) 2092/91 citat, al 
mateix temps que les comunitats autònomes comencen a assumir les 
competències del control del sistema de producció. 

És de destacar, tanmateix, la creació del Real Decret 1852/93, de la 
Comissió Reguladora de l’Agricultura Ecològica, configurada coma òrgan 
col·legiat adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a 
l’assessorament en aquesta matèria, constitueix en realitat un fòrum de 
trobada on participen el sector, els consumidors, l’administració central i 
les comunitats autònomes, exercint funcions d’assessorament en totes 
aquelles matèries que afecten a l’agricultura ecològica.



3.2.2.3. Objectius i principis de l’agricultura ecològica 

Els objectius fonamentals de l’agricultura ecològica són: 

 Produir aliments d’elevada qualitat nutritiva, sanitària i 
organolèptica. 

 Actuar de forma integrada amb tots els sistemes i cicles naturals que 
intervenen en les activitats agràries. 

 Fomentar i estimular els cicles biològics dels sistemes agraris, els quals 
comprenen els microorganismes, la flora i la fauna del sòl, les plantes 
i els animals. 

 Mantenir o incrementar la fertilitat dels sòls a llarg termini. 
 Utilitzar tants recursos renovables com sigui possible. 
 Treballar, en la mesura del possible, en sistemes tancats a nivell de 

matèria orgànica i nutrients. 
 Utilitzar la màxima quantitat possible de materials i substàncies que 

puguin ésser reciclats o reutilitzats, ja sigui dins o fora de la mateixa 
explotació agrària. 

 Minimitzat totes les formes de contaminació que puguin derivar de 
les pràctiques agràries. 

 Mantenir la diversitat genètica dels sistemes agraris i del seu entorn, 
incloenthi la protecció dels hàbitats de la flora i la fauna silvestres. 

 Proporcionar als pagesos un nivell de vida satisfactori dins d’un 
entorn laboral saludable. 

 Evitar al màxim contaminacions accidentals de la finca i dels seus 
productes. 

 Escollir espècies adaptades a les condicions locals i que tinguin un 
nivell de rusticitat elevat. 

 En el control de plagues, malalties i adventícies s’utilitzaran les 
pràctiques culturals i preventives, les quals augmentaran la 
resistència i la capacitat d’autodefensa i resistència natural dels 
conreus. 

3.2.2.4. Principis de permacultura 

Permacultura és un sistema de disseny per a la creació de medi 
ambients humans sostenibles. La paraula significa agricultura permanent i 
també cultura permanent, doncs les cultures no poden sobreviure molt 
temps sense una base agrícola sostenible i una ètica en l’ús de la terra. És 
evident que els preus actuals dels productes agrícoles estan molt per sota 
del seu valor real de producció, incloent aquí tots els imputs des del camp, 
passant per les indústries i el transport, fent de l’agricultura moderna una 
activitat totalment insostenible, a nivell global, a pesar de ser l’activitat 
més essencial per al ésser humà. No podem negligir tampoc la 
importància de la qualitat alimentària, sobre la que hi ha tanta polèmica



en l’actualitat. Amb tot això és de vital importància aportar el granet de 
sorra cap a una agricultura més respectuosa amb la terra i amb les 
persones; en aquest context naix, bevent de l’agricultura tradicional, 
ecològica i les ciències modernes, la permacultura. 

La permacultura es basa en la observació dels sistemes naturals. No 
tracta amb les plantes, animals, aigua, infraestructures i tots els elements 
existents de manera separada, sinó que pretén crear relacions entre ells 
segons la forma en que ubiquem els diferents elements en el paisatge. 

El més important és crear sistemes ecològics i econòmicament 
viables. Per ferho s’aprofita al màxim les qualitats inherents a tots els 
elements de l’entorn. 

La permacultura és un gir cap al respecte ancestral per la terra, que 
en aquests temps sembla bastant oblidat, fent’ho compatible amb els 
avenços tecnològics i tot el saber modern. 

3.3. SITUACIÓ ACTUAL 

3.3.1.Situació i descripció general de la finca 

La finca el Sitgeti, propietat d’en Lluis Javier Freire, està situada al 
municipi de Bonastre, província de Tarragona. L’indret es troba situat entre 
la serralada del Montsant i el mar, a una vall que rep el nom de Sitgeti, 
d’aquí que li ve el nom a la finca. S’hi accedeix des d’un camí de terra 
que surt de la part nordoest del poble de Bonastre, i està a uns 2 km. El 
plànol 2 indica el seu emplaçament. 

La  finca és de 18 hectàrees, les quals 1,4 ha. són aptes per al conreu 
i la resta,  16,6, són de bosc, hi ha una antiga caseta d’eines construïda al 
1930, la qual està condicionada com a cuina i menjador. Els allotjaments 
són tres caravanes i una caseta de fusta, repartides a diferents llocs de la 
finca. D’acord amb la llei del sòl del 2004, només es poden construir 
magatzems agrícoles. 

El juny del 2003 el promotor va decidir fer d’aquest lloc el seu 
habitatge permanent i recuperar les feixes per a fer una producció 
d’hortícoles i vendreles al mercat de Tarragona i alguns particulars. 

La finca presenta un relleu pronunciat cultivable gràcies a les feixes 
que van ser construïdes fa molts anys i que es conserven en bon estat. 

En la zona on s’ubiquen els horts hi ha dues basses que s’omplen 
d’aigua que ve de la muntanya, el cabal de les quals ha disminuït amb el 
temps.



3.3.2. Recursos hídrics 

La finca disposa de dues basses en total. La més gran és a la dreta 
de la feixa 10 i recull l’aigua que ve de la muntanya (veure plànol 
parcel.lari). Té un volum de 67.200 litres i està alimentada per una font el 
cabal de la qual és d’entre un i dos litres per minut, depenent de les 
pluges. L’altra bassa es troba a l’esquerra entre les feixes 6 i 7 i també recull 
l’aigua que ve de la muntanya (veure plànol parcel.lari). Té una capacitat 
de 20.000 litres i el cabal de la font és de 0,25 litres per minut. 

El propietari de la finca recorda que quan va entrar el cabal de la 
bassa gran era de cinc litres per minut. 

3.3.3. Descripció de les feixes 

Tenim un total de 16 feixes disposades una rere l’altra (veure plànol 
parcel.lari). Ocupen una superfície de 13785 m 2 i tenen un desnivell de la 
primera a l’ultima de 23,7 m (veure plànol topogràfic), i entre elles hi ha un 
desnivell de dos a tres metres aproximadament, separades cadascuna per 
una paret de pedres.  Als marges dels camins i de les parcel.les hi ha 
oliveres, i a la feixa 11 hi ha 11 ametllers, amb un marc de plantació de 4 
m. 

Com que la bassa gran és a la feixa 10, tenim que les feixes 11, 12, 
13, 14 i 15 estan per sobre de la cota de la feixa 10, i per tant són parcel.les 
de secà, ja que el promotor no vol invertit en un sistema de bombeig. 
Aquestes ocupen una superfície d 2809 m 2 , de manera que a 10895 m 2 hi 
podrem fer cultius de regadiu. 

3.3.5. Cultius 

Actualment a la finca hi ha plantat cultius i adob verd. De cultius fa: 
enciams, bledes, cols, bròquil, ceba tendra, espinacs, remolatxa, carbassa, 
faves, tomacó, albergínia, carbassó, pebrot, porro, calçots i julivert. També 
fa una mica de carxofa, all tendre, mongeta, cogombre i tomàquet. No fa 
pastanaga perquè no li surt bé, ni ravenet perquè li surt picant. També fa 
adob verd amb mostassa i amb civadaordi. 

A l’annex III hi ha els detalls de la rotació de la situació actual. 

3.3.5. Mercats 

Actualment el promotor comercialitza les verdures els dissabtes al 
mercat de Tarragona, i també te clients fixos setmanals on ell mateix porta 
les verdures. Aquests es troben a Bonastre, el Vendrell, Roda de Barà, 
Creixell i Bràfim. Els divendres fa la ruta i reparteix les verdures d’aquests 
clients. A fi, però, de que li surti rentable el viatge, té establert un volum 
mínim de producte.



4. ACTUACIONS PROPOSADES 

4.1. IDENTIFICACIÓ D’ACTUACIONS 

Front l’escassetat d’aigua tenim varies alternatives a considerar: 

 Fer un reg de recolzament 
 Limitar la producció d’hortícoles a l’estació seca 
 Introduir cultius de secà i potenciar els que ja es fan que s’adaptin a 

les condicions de sequera 
 Fer acotxat 

Altres actuacions que aplicarem són: 

 Fer rotacions 
 Millorar l’adob verd 
 Millorar l’adobat 

4.2. RESTRICCIONS IMPOSADES PELS CONDICIONANTS 

Com ja hem comentat, la manca d’aigua és el principal 
condicionant que afectarà al sistema de producció de l’explotació, però 
l’elevada humitat relativa (més del 70 % pràcticament tots els mesos), 
contribueix a disposar d’unes evapotranspiracions relativament baixes 
(entre els 204 mm d’agost i els 51 mm en desembre). 

Tenim també que les feixes 11, 12, 13, 14 i 15 estan per sobre de la 
bassa gran, de manera que no hi podrem fer cultius que requereixin ser 
regats. 

Els sòls de la finca en principi no condicionen els cultius a 
desenvolupar, llevat del cas de la pastanaga, el ravenet i el pèsol, els 
quals no surten bé amb els sòls que tenim. 

D’altra banda hem de tenir en compte que el promotor vol portar a 
terme agricultura ecològica i més àmpliament  permacultura, i això 
condiciona en gran mesura la manera de conduir l’explotació, sobretot en 
els aspectes de mecanització i manteniment del terreny. Tots els 
tractaments convencionals amb herbicides, insecticides i productes 
fitosanitaris (de síntesi) han de ser substituïts per altres recursos (annex III). La 
importància dins el context de la permacultura i l’agricultura biològica de 
no posar productes químics per adobar la terra fa del tot necessari 
adoptar d’altres tècniques per tal d’enriquir la terra. 

La permacultura en el sentit productiu ens introdueix a la 
diversificació dels cultius, a la no lluita amb les mal anomenades males 
herbes, la utilització de mulch de diversos materials (palla, paper...), la



elaboració de compost casolà utilitzant els residus orgànics de la llar i de 
l’explotació i un llarg etz., ja que la permacultura no té unes lleis ben 
definides sinó que es basa en l’experiència i està en contínua evolució. La 
seva pretensió és la creació de sistemes equilibrats i amb la màxima 
ciclació, dintre la mateixa finca, de matèria i energia. 

El manteniment del terreny és un dels punts claus en quant a 
agricultura ecològica i més àmpliament permacultura. És de vital 
importància recuperar la vida natural del sòl, amb la presència de cucs i 
elements que testimonien la qualitat de la terra, per aquest motiu 
s’inclourà adobs verds i adobs orgànics. 

4.3. ABAST DE LA INTERVENCIÓ 

4.3.1. Fer un reg de recolzament 

De moment no es contempla la construcció de basses, de manera 
que el reg es basarà en un reg de recolzament. Procurarem, però, que les 
plàntules petites sí siguin regades ja que estan en l’estadi més delicat del 
seu desenvolupament, i si bufa molt de vent també procurarem fer una 
regada als cultius. 

4.3.2. Introduir, augmentar o disminuir cultius 

Una de les alternatives que pot ser més pràctica en el nostre cas és 
introduir cultius de secà, com la patata i el meló. De la patata sabem 
aproximadament la demanda que tenim, així que intentarem cobrir la 
demanda de mercat i de les cistelles setmanals, mentre que de meló 
farem una prova i plantarem 480 m 2 . 

El tomàquet també s’adapta bé a la sequera, i ens trobem que del 
moment que es va començar el projecte al final ha augmentat la 
demanda d’aquest, així que incrementarem la producció de tomàquet i 
tomacó. 

També potenciarem cultius de cicle curt, ja que estan molt poc 
temps a sòl i gasten poca aigua. Hem observat també un increment en la 
demanda d’enciams, per tant augmentarem la seva producció, però la 
mantindrem en el cas dels espinacs i bledes. Dins d’aquest context 
introduirem el cultiu de l’escarola. 

Tot i així, haurem de ser prudents en l’estació seca, que va del juny a 
l’agost, i reduirem la producció d’algunes hortícoles en aquestes dates, 
com la carbassa, carbassó, pebrots, albergínia, cogombre i mongeta. 

A l’annex IV es troba el detall de les superfícies utilitzades i les 
produccions de cada cultiu.



4.3.3. Acolxat 

D’altra banda, una pràctica que ens serà de molta utilitat és aplicar 
acolxat en els cultius que hi vagi bé. En alguns cultius, però, no els hi va bé; 
per exemple, les cebes i els alls són plantes molt petites i poden sortir 
podridures, i als cultius de cicle curt com l’enciam si es fa acolxat poden 
quedar petits, i de fet, quan creix, ja fa ell mateix l’acolxat. El mateix passa 
amb l’espinac, la remolatxa, la bleda i l’escarola. Però amb la resta de 
cultius sí que ens pot anar bé fer acolxat, de manera que ho farem en la 
mesura del possible i ho farem amb palla, la qual és un material ideal per a 
protegir el sòl, ja que el recobreix deixant circular l’aire i l’aigua. 

4.3.4. Rotació 

Fins ara el promotor no ha seguit una rotació gaire definida, 
simplement ha procurat no plantar en dos anys el mateix cultiu i les liliàcies 
les ha fet totes al mateix lloc ja que ocupen molt espai i temps. 

En endavant es seguirà el mateix criteri, però a més a més farem una 
rotació seguint el criteri de les exigències nutritives dels cultius, fent que els 
poc exigents segueixin els mig exigents i aquests segueixin els molt exigents. 

Hortícoles molt exigents són: api, col, patata, cogombre, pebrot, 
albergínia i porro. Hortícoles mitjanament exigents són ceba, pastanaga, 
porro, escarola, bleda, espinac, enciam, remolatxa, cogombre, meló, 
carbassó, carbassa, síndria i aromàtiques. 

I hortícoles amb exigències baixes de nutrients són: pèsols, faves, 
mongetes i la majoria de lleguminoses. 

La rotació es fa de la següent manera 

Taula 7. Rotació de cultius 

Primer any Segon any Tercer any Quart any 

Cultius Molt 
exigents 

Mig 
exigents 

Poc 
exigents 

Adob verd 

No obstant, com que de cultius poc exigents no en cultivem gaire, la 
rotació que farem és la de no cultivar en dos anys consecutius cultius molt 
exigents, i al quart any de rotació hi farem adob verd. 

4.3.5. Millorar l’adob verd 

Fins ara no era massa les parcel.les que es trobaven amb adob verd, 
però en endavant el farem créixer sempre que tinguem un espai sense



cultivar, sobretot a les parcel.les que compleixin el quart any de rotació. A 
l’hivern plantarem ordicivada i a l’estiu mostassa. 

4.3.6. Millorar l’adobat. 

Fins ara el promotor feia servir compost, fems d’ovella i fems de l’ase, 
però sense aplicar una quantitat definida. Degut a que el fòsfor és el 
nutrient que tenim amb més dèficit, calcularem les dosis de fertilització en 
base a les necessitats de P, i el millor és utilitzar fems de conill ja que és el 
que més contingut té en aquest nutrient. Gràcies a l’estudi del sòl podem 
calcular les dosis de fertilització necessàries (veure annex IV). A la zona 4, 
però, el primer any no aplicarem adobs ja que té uns nivells excessius de 
nutrients i de matèria orgànica. 

5. AVALUACIÓ FINANCERA 

Amb aquest projecte es pretén fer un increment de la producció a fi 
d’aprofitar els recursos de la zona, explotar els recursos hídrics més 
eficientment i  satisfer la demanda de productes ecològics. Partim d’una 
superfície inicial cultivada d’hortícoles de 5.115 m 2 , la qual l’augmentem 
fins a 13.600 m 2 , de manera que les despeses variaran, però també el 
benefici que n’obtenim. 

Aquestes superfícies corresponen a les superfícies totals utilitzades 
pels cultius, que no és el mateix que les ocupades realment ja que a 
mesura que collim les hortícoles aquestes deixen espai lliure per a tornarhi 
a plantar. En el nostre cas, i com hem dit en l’objecte de la memòria, la 
superfície ocupada és de 3385 m 2 , i amb el projecte pretenem aprofitar 
tota la superfície amb possibilitats de reg, que són 10865 m 2 . 

En els annexos de situació actual i de propostes de millora es troben 
els detalls de les superfícies ocupades i utilitzades per a cada cultiu, així 
com les produccions i els rendiments 

La taula 8 mostra l’avaluació financera de la situació actual i amb la 
intervenció. En tractarse d’una empresa familiar es consideren els 
beneficis com a pagament de la mà d’obra de l’empresari. Tenim doncs, 
que amb les millores en la producció passem a tenir uns ingressos nets 
anuals de 18.770 a 31.379, que això equival a passar d’un sou mensual de 
1564 euros a 2615 euros.



Taula 8. Avaluació financera Situació Actual Amb la Millora 

PRODUCTE TOTAL 32.237 55.006 

() AUTOCONSUM  730 730 730 

PRODUCTE FINAL 31.507 54.276 

()despeses fixes anuals 
Autònoms 
Parada mercat 
Assegurança parada mercat 
Pago renta terra 
Assegurança cotxe 

TOTAL 

()despeses anuals d’explotació 
Adquisició llavors i plantes 
Adquisició fertilitzants 
Reparacions automòbil 
Carburants i lubricants 
Telèfon 

TOTAL 

2.040 
460 
100 
21 

300 

1.500 
600 
800 

3.500 
1.200 

2.921 

7.600 

2.040 
460 
100 
21 
300 

4.050 
1.620 
1.200 
9.450 
1.440 

2.921 

17.760 

VALOR AFEGIT BRUT A PREU DE MERCAT 20.986 33.595 

()amortitzacions 
Eines 
Instal.lació reg 
Coberts per maquinària 
Cotxe 

TOTAL 

600 
1.000 

60
50 

1.710 

600 
1.000 

60
50 

1.710 

PRODUCTE NET 19.276 31.885 

()contribucions i impostos 
Matrícula cotxe 
Terres IBI 
Mòduls 

TOTAL 

40
20 

300 
360 

40
20 
300 

360 

RENTA AGRÀRIA O VALOR AFEGIT NET 18.916 31.525 

()interessos de capitals propis 
5% despeses fixes 146 146 146 146 

DISPONIBILITATS DE 
L’EMPRESARI 18.770 31.379 

()mà d’obra 18.770 18.770 31.379 31.379 

BENEFICI 0 0



Desembre 2008 

Regina Aguilar Gomis



ANEX I. ESTUDI CLIMÀTIC





1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es senyalen aquells condicionants climàtics que 
tenen una repercussió notable  en el desenvolupament del projecte. 

En la seva elaboració s’han seguit dos criteris: 

Per una part s’ha procedit a recopilar part de la informació existent sobre 
l’àrea on es localitza el projecte. D’altra banda s’ha realitzat un anàlisis de 
les dades disponibles d’una estació meteorològica. 

2. ELECCIÓ DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA 

Les dades s’han agafat de l’estació meteorològica del Vendrell, 
situada a 13 quilòmetres direcció est de Bonastre. 

Són d’un període de 8 anys, del 2000 al 2007. No s’han trobat dades 
anteriors a aquest període d’aquesta estació ni de cap altra propera a la 
zona d’estudi. 

L’estació meteorològica del Vendrell és gestionada pel Servei 
Meteorològic de Catalunya, i pertany a la Xarxa d’Estacions 
Meteorològiques Automàtiques, integrada a la Xarxa d’Equipaments 
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya. 

3. INFORMACIÓ GENERAL DE LA ZONA 

El clima de Bonastre és típic de la costa mediterrània catalana, molt 
semblant al que podem trobar a la resta de la plana costanera de 
Penedès, al Baix Gaià o al camp de Tarragona en general. Això vol dir un 
estiu càlid i sec, sobretot al juny i al juliol, amb un mes d’agost que sol 
portar algunes tronades intenses. L’hivern és fresc i també sol ser sec, però 
amb certa freqüència es donen desembres o geners plujosos que ajuden 
a augmentar les mitjanes. La primavera i la tardor són suaus i plujoses, 
sobretot la tardor és l’època plujosa per exel.lència. 

El risc de glaçades és més alt que a la costa, que pot abraçar de 
novembre a març en anys normals. 

La neu és un fenomen extraordinari, encara que apareix alguns 
anys. 

Els vents més freqüents són el mestral a la part més freda de l’any i la 
marinada els mesos més càlids. Els vents de mestral és el que pot atenyer



velocitats més altes, i la marinada és d’una intensitat molt més suau però 
és molt més constant i apareix quasi tot l’estiu i bona part dels dies de 
primavera i de tardor. I tenim que per la situació de la finca estudiada, per 
la forma de la vall els vents rebufen molt. 

Alguns dies de calma atmosfèrica de l’hivern es poden formar 
boirines, però la boira no és un fenomen gaire freqüent. 

4.FACTORS DEL CLIMA 

4.1. Radiació solar 

En la taula 1 es presenta la radiació solar global (directa + difusa) 
que arriba al sòl, expressada en MJ/m 2 i en mm/dia. En l’estació estudiada 
ens van donar la radiació solar global en MJ/m 2 , i com que 1J = 0,24cal i 
1mm=58cal/cm 2 , podem expressar aquests valors en equivalents 
d’evaporació en mm/dia d’acord amb la següent equació: 

MJ/m 2 * 10 6 J/MJ * 0,24 cal /J * mmcm 2 /58cal * 1m 2 /10 2 cm 2 

Taula 1. Radiació solar global que arriba al sòl 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

MJ/m 2 8,1 11,7 14,6 18,7 22 24,2 23,4 20,2 16,2 11,2 7,7 6,4 

mm/dia 3,4 4,8 6,1 7,7 9,1 10,1 9,7 8,4 6,7 4,6 3,2 2,6 

En la taula 2 presentem la insolació (n/N) expressat en %, on n són el 
nº d’hores de sol i N les hores d’insolació diària màxima. Aquest valor l’hem 
obtingut a partir de l’equació d’Angstrom: 

Rg = Ra (a + ( b * n/N ))  de manera que 

n/N = ( Rg/Ra – a )/b   on 

“a” i “b” són paràmetres que prenen els valors 

a = 0,25 

b = 0,50 

Rg és la radiació solar global donada per l’estació meteorològica



Ra és la radiació extraterreste expressada en equivalents 
d’evaporació en mm/dia.  Depen del mes que estudiem i la latitud, que 
en aquest cas és 41º 14’, i el seu valor ens el dona Doorenbos i Pruitt (taula 
8). Ra la presentem també a la tauta 2. 

Del seu anàlisis deduïm que el % de radiació efectiva és prou alt al 
llarg de tot l’any, de manera que no representa un factor limitant per a la 
producció. 

Taula 2. Radiació extraterrestre i insolació 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov Des. 

Ra 6,4 8,3 11,2 14,2 16,3 17,3 16,7 15,1 12,4 9,5 6,8 5,5 

n/N 55,3 66,6 58,9 59,4 61,7 66,8 66,2 61,3 58,5 49,3 44,9 46,5 

5. ELEMENTS CLIMÀTICS 

5.1. Temperatures 

En la taula 3 es poden veure totes les dades referents a les 
temperatures, que s’han extrapolat de les dades climàtiques facilitades 
pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

El règim de temperatures presenta forts contrastos amb una 
accentuada oscil.lació tèrmica entre els mesos d’hivern i els d’estiu. 

La intensitat d’aquests contrastos fracciona l’any tèrmic en dos 
períodes ben diferenciats: un d’hivernal fresc i un altre d’estival i càlid. El 
primer està caracteritzat per tenir la mitjana del mes més fred a uns 9,1 ºC i 
mínimes que es situen al voltant dels 0,14 ºC. No és doncs un hivern 
extremadament fred. 

Segons les dades extrapolades de l’estació meteorològica del 
Vendrell, només tenim gelades del desembre al gener, però si tenim en 
compte la informació  referent a Bonastre i del propietari de la finca 
sabrem que en realitat les gelades poden donarse de novembre a març. 

L’altre període, l’estival, està caracteritzat per tenir la mitjana del 
mes més càlid de 25 ºC i màximes que poden superar els 30 ºC. Ens trobem 
doncs amb un estiu força càlid.



Els altres dos períodes, primavera i tardor, es caracteritzen per la 
presència de temperatures suaus i ambients de tot tipus: tant asolellats 
com ennuvolats. 

Concluim doncs que les temperatures no ofereixen limitacions 
importants per al normal desenvolupament de la majoria de cultius. Tenim 
un període de possibles gelades reduït a uns 5 mesos, cosa que permet un 
ampli ventall de conreus. 

Taula 3. Temperatures 

ºc Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

M 9,1 10,2 12,5 14,7 18,3 22,8 24,8 25 21,5 18 13 9,5 

MM 15,3 16,1 18,2 20,3 23,8 28,2 29,9 30,3 26,9 23,5 17,6 15,2 

Mm 4,4 5 7,1 9,4 12,9 17,2 19,6 20 16,8 13,4 9,6 6 

Mabs 20,8 20,6 23,9 25,7 29,1 33,6 33,9 34 32,7 26,6 20,5 20,1 

mabs 0,14 0,8 1,9 4,8 8,4 12,7 16,1 16,5 11,5 9 3,5 0,002 

M Temperatura mitjana mensual 

MM Mitjana mensual de les temperatures màximes diàries 

Mm Mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries 

Mabs Temperatura màxima absoluta mensual 

mabs Temperatura mínima absoluta mensual 

El gràfic 1 mostra el resum gràfic de les temperatures



Gràfic 1. Resum gràfic de les temperatures. 

5.2. Precipitacions 

Les dades pluviomètriques facilitades pel Servei Meteorològic de 
Catalunya pertanyen al Vendrell i dona lloc a la taula 4. 

Observant les dades es pot veure que les precipitacions són, en 
total, uns 507 litres l’any, que és bastant. 

La precipitació es reparteix bastant homogèneament al llarg de 
l’any, llevat dels mesos de setembre i octubre que són els més plujosos, 
essent el juny i el juliol els mesos més secs de tot l’any, i al juny amb les 
temperatures altes els conreus han de suportar un estrès hídric 
considerable. 

Taula 4. Pluviometria 

mm Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct: Nov Des. 

Pmes 26,2 37,5 22,9 50,9 34,3 14,1 13,6 41,5 103,1 70,2 59,3 33 

Pmax 7,8 15,2 8 19,1 14,3 11,8 8,9 20,4 40,8 34,7 23,9 18,4 

n 5,3 5 6,4 6,6 7,3 2,9 2,6 5,1 7,8 7,5 5,5 4,9



Pmes precipitació mensual 

Pmax precipitació mensual màxima caiguda en 24 hores 

n nºdies de pluja 

5.3. El vent 

Un altre dels factors climàtics a tenir en compte és el vent. Entre 
d’altres coses perque pot provocar un assecament del terra i el cultiu, 
inclòs pot causar danys en els fruits. 

Segons les dades de l’estació meteorològica del Vendrell, i com 
mostra la taula 5, tenim que el vent no és un factor limitant, però sabem 
pel propietari de la finca que degut a la forma de la vall el vent canalitza i 
rebufa molt. Per aquest motiu no es descarta la col.locació de tallavents. 

Taula 5. El vent 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov Des. 

m/s 3 3 3 2,3 2,7 2,5 2,6 2,5 2,6 2,4 2,8 3,1 

5.4. Humitat 

En la taula 6 es mostren les dades d’humitat relativa en tant per cent 
promitjos mensuals de l’estació del Vendrell. 

El nivell d’humitat relativa és relativament alt durant tot l’any, inclosos 
en els mesos d’estiu més secs de juny i juliol. Això fa que  l’evaporació sigui 
baixa (veure taula 7 d’aquest annex), i ho podem considerar de manera 
positiva en la demanda d’aigua dels cultius. 

Taula 6. Humitat relativa 

Gen. Feb. Març. Abr. Maig. Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

% 73 72,2 70,3 71,9 70,9 67,5 68 69 75,7 78,8 72,1 73,4



6. CLASSIFICACIONS DE PAPADAKIS 

6.1. Règim de gelades 

El règim de gelades es calcula a partir de les classificacions de 
Papadakis. Per a poder calcularho es fan servir les dades de temperatures 
mitjanes de les temperatures mínimes absolutes. 

Fent servir les dades de temperatures mitjanes de les mínimes 
absolutes que s’han obtingut al fer l’estudi climàtic es pot determinar la 
duració dels diferent períodes que classifica Papadakis: 

 Estació mitja lliure de gelades és el període en que la temperatura està 
per sobre dels 0 ºC: 10 mesos, de Febrer a novembre. 

 Estació disponible lliure de gelades és l’interval en que la temperatura es 
troba per sobre de 2 ºC: 8 mesos, d’abril a novembre. 

 Estació mínima lliure de gelades és aquella en que la temperatura és 
superior a 7 ºC: 6 mesos, de maig a octubre. 

Es suposa que la mitjana de les mínimes absolutes de cada mes 
correspon al principi del mateix, quan les temperatures augmenten, i al 
final, quan disminueixen. 

6.2. Classificació agroclimàtica de Papadakis 

Papadakis proposa una classificació agroecològica basada en els 
valors extrems dels factors meteorològics: rigor hivernal, calor estival i 
aridesa. L’autor parteix de la base de que la fisonomia agrícola d’una 
regió depèn principalment del clima, essent el sòl un factor secundari, que 
a la vegada, està en gran mesura condicionat pel clima. Els factors 
humans introdueixen diferències regionals, però no poden esborrar la 
influència del clima, per la qual cosa els climes homòlegs tenen 
agricultures homòlogues (Papadakis 1962). 

Papadakis estableix la naturalesa i possibilitats d’un clima en funció 
dels cultius que en ell poden vegetar, això permet definir una zona o regió 
climàtica utilitzant determinats cultius. El cultiu que millor s’adapta a les 
característiques, serveix per denominar el tipus climàtic. 

6.2.1. Tipus d’hivern 

Les dades de que disposem són: 

 Temperatura mitja de les mínimes absolutes del mes més fred: 0,14 ºC 
 Temperatura mitja de les mínimes del mes més fred: 4,4 ºC 
 Temperatura mitja de les màximes del mes més fred: 15, 2 ºC



Segons això, es pot definir un hivern Ci, tipus Citrus. 

6.2.2. Tipus d’estiu 

Els tipus d’estiu, com els d’hivern, venen determinats per límits tèrmics però 
a més, tenen en compte l’estació lliure de gelades. Aquí es consideren les 
temperatures mínimes absolutes: 

 Duració de l’estació lliure de gelades: 

Mitja: 10 mesos 

Disponible: 8 mesos 

Mínima: 6 mesos 

 Mitja de la temperatura mitja de les màximes del n mesos més càlids: 27,1 
ºC, amb n  = 6 mesos. 

 Mitja de les temperatures màximes del mes més càlid: 30,3 ºC. 

 Mitja de les temperatures mínimes del mes més càlid: 20 ºC. 

 Mitja de les mitjanes de les temperatures mínimes dels mesos més càlids: 
16,7 ºC, amb n = 6 mesos. 

Segons aquestes dades, es pot classificar l’estiu com g (Gossipum menys 
càlid). 

6.2.3. Règims de temperatures 

Segons els paràmetres definits per Papadakis, els règims tèrmics es 
defineixen segons el tipus d’hivern i d’estiu d’una determinada zona. En 
aquesta classificació és : Su (Subtropical càlid). 

6.2.4. Règims d’humitat 

Segons els paràmetres definita per Papadakis és : Me ( Mediterrani sec). 

7. EVAPOTRANSPIRACIÓ 

L’ETo també és un factor climàtic, però degut a la seva extensió el 
desenvolupem en un altre apartat. 

Degut a la bona disponibilitat de les dades climàtiques a la zona, la 
ETo es pot calcular de diverses maneres. D’entre els mètodes recomanats 
per la FAO escollim el de Penman i el de Turc perque són dels més exigents 
en els mesos de màximes necessitats.



A continuació expliquem les dues  metodologies: 

7.1. ETo segons Penman 

L’equació que determina Penman és la següent: 

ETo = c * ( W * Rg + ( 1 – W ) * Ea ) 

Càlcul W. W és un factor de ponderació relacionat amb la temperatura i 
l’altitut, i aquest valor ens el dona Doorenbos i Pruitt (taula 10). 

Càlcul d’Ea. Terme aerodinàmic relacionat amb el vent i el dèficit de 
pressió de vapor, d’acord amb l’expressió: 

Ea = f(U) * ( ea – ed ) 

F(U) ve donada per la equació   f(U) = 0,27* (1 + U/100 ) 

On U és la velocitat mitjana del vent en km/dia 

(ea  ed) és la diferència entre la pressió de saturació del vapor a la 
temperatura mitja de l’aire i la pressió real del vapor mig de l’aire, 
ambdues en milibars: 

ea    valor relacionat amb la temperatura que ens el dona Bosen 
(taula 9) 

ed = HR (%) ea 

Càlcul Rn. Rn és la radiació neta a nivell del sòl, o sigui la diferència entre 
la radiació que entra i la que surt, i es determina per la equació: 

Rn = Rg * ( 1  a ) – RL 

• Rg és la radiació global ( directa + difusa ) que arriba al sòl, i ens la 
dona l’estació meteorològica. 

• És l’albedo (percentatge de reflexió) de la superfície del sòl (cobert 
o no de vegetació), i Penman agafa a = 0,25. 

• RL és la radiació neta sortint d’ona llarga, i és igual a la diferencia 
entre l’emesa per la superficie i la retornada per l’atmosfera. Per al 
seu càlcul s’aplica la equació: 

RL = f (t) * f (ed) * f (n/N) 

On  * t és la temperatura 

* ed la pressió real del vapor mig de l’aire



*  i n/N la insolació 

Aquests valors venen referenciats  ens els dona Doorenbos i 
Pruitt (taules 11,  12, 13). 

7.2. ETo segons Turc. 

L’ETo diaria expressada en mm/dia segons Turc ve donada per la equació: 

ETo = 0,013 ( Rg + 50 )  tm / ( tm + 15 ) ( 1 + (( 50 – HR) / 70) 

On  * tm és la temperatura mitjana 

* HR la humitat relativa 

* i Rg la radiació global expressada en cal/cm 2 dia  ( 1mm = 58 
cal/cm 2 ) 

7.3. Càlcul d’ETo mensual 

7.3.1. ETo segons Penman 

*ETo gener = 1,84 mm/dia = 57,1 mm/mes 

 W = 0,55 M = 9.1ºC (M és la temperatura mitjana mensual) 

Z = 275 m (será la mateixa en tots els mesos) 

Ea = f(U)(eaed) = 3,04 mm/dia 

f(U) = 0,27 (1 + U/100) = 0,97 

U = 3 m/s = 259,2 km/dia 

ea (M = 9,1) = 11,6 mb 

ed = 73% ea = 8,47 mb 

Rn = Rg (1 ) – RL = 0,86 mm/dia 

Rg = 3,37 mm/dia 

RL = f(t) f(ed) f(n/N) = 1,67 mm/dia 

f(t) = f(9,1) = 12,6 

f(ed) = f(8,47) = 0,22 

f(n/N) = f(55,3) = 0,60



ETo = c (W*Rn + (1W) Ea) = 1,84 mm/dia = 57,04 mm/mes 

*ETo febrer = 2,44 mm/dia = 68,33 mm/mes 

W = 0,56 M = 10,2 ºC 

Ea = 3,37 mm/dia 

f(U) = 0,97   (U = 3 m/s = 259,2 Km/dia) 

ea (M = 10,2) = 12,5 mb 

ed = 72,2% ea = 9,03 mb 

Rn = 1,71 mm /dia 

Rg = 4,84 mm/dia 

RL = 1,92 mm/dia 

f(t) = f(10,2) = 12,7 

f(ed) = f(8,953) = 0,21 

f(n/N) = f(0,67) = 0,72 

*ETo març = 3,43 mm/dia = 106,15 mm/mes 

W = 0,60 M = 12,5 ºC 

Ea = 4,17 mm/dia 

f(U) = 0,97 (U = 3 m/s = 259,2 km/dia) 

ea (M = 12,5) = 14,5 mb 

ed = 70,3% ea = 10,2 mb 

Rn = 2,93 mm/dia 

Rg = 6,1 mm/dia 

RL = 1,65 mm/dia 

f(t) = f(12,5) = 13,1 

f(ed) = f(10,2) = 0,2 

f(n/N) = f(0,59) = 0,63 

*ETo abril = 4,03 mm/dia = 120,85 mm/mes



W = 0,62 M = 14,7 ºC 

Ea = 3,77 mm/dia 

f(U) = 0,807  (U = 2,3 m/s = 198,72 Km/dia) 

ea (M = 14,7) = 16,7 mb 

ed = 71,9% ea = 12,01 mb 

Rn = 4,177 

Rg = 7,74 mm/dia 

RL = 1,63 mm/dia 

f(t) = f(14,7) = 13,6 

f(ed) = f(12) = 0,19 

f(n/N) = f(0,59) = 0,63 

*ETo maig = 5,22 mm/dia = 162 mm/mes 

W = 0,67 M = 18,3 ºC 

Ea = 5,5 mm/dia 

f(U) = 0,9   (U = 2,7 m/s = 233,28 km/dia) 

ea (M = 18,3) = 21 mb 

ed = 70,9% ea = 14,89 

Rn = 5,09 mm/dia 

Rg = 9,1 mm/dia 

RL = 1,74 mm/dia 

f(t) = f(18,3) = 14,4 

f(ed) = f(14,89) = 0,18 

f(n/N) = f(0,62) = 0,67 

*ETo juny = 6,4 mm/dia = 191,96 mm/mes 

W = 0,72 M = 22,8 ºC 

Ea = 7,68 mm/dia



f(U) = 0,85   (U = 2,5 m/s = 216 km/dia) 

ea (M = 22,8) = 27,7 mb 

ed= 67,5% ea = 18,7 mb 

Rn = 5,9 mm/dia 

Rg = 10,1 mm/dia 

RL = 1,673 

f(t) = f(22,8) = 15,2 

f(ed) = f(18,69) = 0,15 

f(n/N) = f(0,67) = 0,71 

*ETo juliol = 6,49 mm/dia = 201,41 mm/mes 

W = 0,74 M = 24,8 ºC 

Ea = 8,75 mm/dia 

f(U) = 0,87    (U = 2,6 m/s = 224,64 Km/dia) 

ea (M = 24,8) = 31,3 mb 

ed = 68% ea = 21,29 mb 

Rn = 5,695 mm/dia 

Rg = 9,7 mm/dia 

RL = 1,58 mm/dia 

f(t) = f(24,8) = 15,6 

f(ed) = f(21,29) = 0,145 

f(n/N) = f(0,66) = 0,70 

*ETo agost = 5,79 mm/dia = 179,42 mm/mes 

W = 0,74 M = 25 ºC 

Ea = 8,38 mm/dia 

f(U) = 0,85   (U=2,5 m/s = 216 Km/dia) 

ea (M=25) = 31,7 mb



ed = 69% ea = 21,87 mb 

Rn = 4,875 mm/dia 

Rg = 8,4 mm/dia 

RL = 1,43 mm/dia 

f(t) = f(25) = 15,65 

f(ed) = f(21,87) = 0,14 

f(n/N) = f(0,61) = 0,65 

*ETo setembre = 4,11 mm/dia = 123,44 mm/mes 

W = 0,71 M = 21,5 ºC 

Ea = 5,45 mm/dia 

f(U) = 0,87    (U = 2,6 m/s = 224,64 km/dia) 

ea (M = 21,5) = 25,6 mb 

ed = 75,7% ea = 19,38 mb 

Rn = 3,57 mm/dia 

Rg = 6,7 mm/dia 

RL = 1,455 mm/dia 

f(t) = f(21,5) = 14,9 

f(ed) = f(19,38) = 0,155 

f(n/N) = f(0,59) = 0,63 

*ETo octubre = 2,64 mm/dia = 81,66 mm/mes 

W = 0,665 M = 18 ºC 

Ea = 3,625 mm/dia 

f(U) = 0,83    (U=2,4 m/s = 207,36 km/dia) 

ea (M= 18,2) = 20,6 mb 

ed = 78,8% ea = 16,23 mb 

Rn = 2,133 mm/dia



Rg = 4,64 mm/dia 

RL = 1,35 mm/dia 

f(t) = f(18) = 14,4 

f(ed) = f(16,23) = 0,17 

f(n/N) = f(0,5) = 0,55 

*ETo novembre = 2,18 mm/dia = 65,16 mm/mes 

W = 0,60 M = 13 ºC 

Ea = 3,87 mm/dia 

f(U) = 0,92   (U=2,8 m/s = 241,92 km/dia) 

ea (M = 13) = 15mb 

ed = 72,1% ea = 10,815 mb 

Rn = 1,04 mm/dia 

Rg = 3,2 mm/dia 

RL = 1,36 mm/dia 

f(t) = f(13) = 13,35 

f(ed) = f(10,82) = 0,20 

f(n/N) = f(0,45) = 0,51 

*ETo desembre =1,75 mm/dia = 54,4 mm/mes 

W = 0,54 M = 9,5 ºC 

Ea = 3,14 mm/dia 

f(U) = 0,99   (U= 3,1 m/s = 267,84 km/dia 

ea (M=9,5) = 11,9 mb 

ed = 73,4% 11,9 = 8,74 mb 

Rn = 0,57 mm/dia 

Rg = 2,63 mm/dia 

RL = 1,403 mm/dia



f(t) = f(9,5) = 12,6 

f(ed) = f(8,74) = 0,21 

f(n/N) = f(0,47) = 0,53 

7.3.2. ETo segons Turc 

*ETo gener = 1,8 mm/dia = 55,57 mm/mes 

Rg = 195,46 cal/cm 2 dia 

tm = 9,1 ºC 

HR = 73% 

*ETo febrer = 2,55 mm/dia = 71,36 mm/mes 

Rg = 280,72 cal/cm 2 dia 

tm = 10,2 ºC 

HR = 72,2% 

*ETo març = 3,36 mm/dia = 104,2 mm/mes 

Rg = 353,8 cal/cm 2 dia 

tm= 12,5 ºC 

HR = 70,3% 

*ETo abril = 4,67 mm/dia = 140,16 mm/mes 

Rg = 448,92 cal/cm 2 dia 

tm = 14,7 ºC 

HR = 71,9% 

*ETo maig = 5,88 mm/dia = 182,3 mm/mes 

Rg = 527,8 cal/cm 2 dia 

tm = 18,3 ºC 

HR = 70,9% 

*ETo juny = 6,13 mm/dia = 183,74 mm/mes 

Rg = 585,8 cal/cm 2 dia



tm = 22,8 ºC 

HR = 67,5% 

*ETo juliol = 6,68 mm/dia = 207,08 mm/mes 

Rg = 562,6 cal/cm 2 dia 

tm = 24,8 ºC 

HR = 68% 

*ETo agost = 5,99 mm/dia = 185,72 mm/mes 

Rg = 487,2 cal/cm 2 dia 

tm = 25 ºC 

HR = 69% 

*ETo setembre = 5,31 mm/dia = 159,21 mm/mes 

Rg = 388,6 cal/cm 2 dia 

tm = 21,5 ºC 

HR = 75,7% 

*ETo octubre = 3,85 mm/dia = 119,2 mm/mes 

Rg = 269,12 cal/cm 2 dia 

tm = 18 ºC 

HR = 78.8% 

*ETo novembre = 2,08 mm/dia = 62,35 mm/mes 

Rg = 185,6 cal/cm 2 dia 

tm = 13 ºC 

HR = 72,1% 

*ETo desembre = 1,54 mm/dia = 47,78 mm/mes 

Rg =152,54 cal/cm 2 dia 

tm = 9,5 ºC 

HR = 73,4%



7.3.3. Taula d’ETo 

Els resultats de les ETo calculades per Penman y Turc  es troben 
resumits en la taula 7, així com la mitjana entre les dues: 

Taula 7. ETo mensual mm/mes 

Penman Turc Mitjana 

Gener 57,1 55,57 56,34 

Febrer 68,33 71,36 68,85 

Març 106,15 104,2 105,18 

Abril 120,85 140,16 130,51 

Maig 162 182,3 172,15 

Juny 191,96 183,74 187,85 

Juliol 201,41 207,08 204,25 

Agost 179,42 185,72 182,57 

Setemb 123,44 159,21 141,33 

Octubre 81,66 119,2 100,43 

Novemb 65,16 62,35 63,76 

Desemb 54,4 47,78 51,09



8. TAULES







ANEX II. ESTUDI DEL SÒL



1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annexe s’han caracteritzat els sòls de la finca. Hem 
separat les 1,1 hectàrees cultivables i aptes per a reg en 6 zones 
homogènies, i els paràmetres estudiats són: humitat higroscòpica, 
granulometria, densitat aparent, carbonat de calci, calç activa, pH, 
conductivitat elèctrica, capacitat d’intercanvi catiònic, saturació de 
bases, matèria orgànica, nitrogen i fòsfor asimilable. 

També s’ha fet una interpretació dels resultats obtinguts. 

1.1. Geologia i geomorfologia 

El massís de Bonastre és un bloc aixecat que va des del Gaià fins a la 
Plana del Penedés, on tots els materials geològics que hi tobem són 
resultat de procesos de sedimentació. 

El mapa geològic (1:25.000) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 
descriu la presència de margues (argiles amb presencia notable de 
carbonat de calci) i calcàries margoses, ambdues del Triàsic. I del Juràssic 
trobem dolomies grisenques i calcàries. Aquestes característiques fan 
referencia a la zona de la finca de manera àmplia, no a nivell local 
concretament. 

2. MATERIAL I MÈTODES 

2.1. Mostratge 

El sòl és un medi heterogeni i presenta variabilitat, tant en sentit 
horitzontal com vertical. Les parcel.les, encara que no siguin massa grans 
tenen una variabilitat innata: textura, profunditat útil, taques en superfície, 
etz. Quan volem estudiar una parcel.la això s’ha de tenir en compte, i hem 
de delimitar diferents zones d’estudi i mostratge individual, que les 
anomenem zones homogènies. Les mostres han de ser representatives de 
tota la zona que ens interessa i suficientment diferents a nivell de camp de 
les altres zones, i per tant és important elaborar un pla de mostratge 
adequat. Aquest pla de mostratge comporta diversos passos: 

1 Delimitació de zones homogènies 
2 Decisió sobre el tipus i número de mostres 
3 Tipus de mostratge 
4 Fondària a que recollirem les mostres 

Per elaborar el pla de mostratge s’ha fet prèviament un parell de 
visites a la finca que ha consitit en un reconeixement visual de la mateixa.



També s’ha fet una prova qualitativa per detectar la presència de 
carbonats, mitjançant HCl dil.luit (1:10). El pla de mostatge elaborat és 
el següent: 

1 Els criteris utilitzats per delimitar les diferents zones homogènies han 
estat les diferències en: 

 Pedregositat superficial, segons si tenia moltes graves grosses en 
superficie o graves petites. 

 Color superficial, segons si era de color bru fosc o bru clar. 
 Topografia. 

S’han delimitat 6 zones homogènies diferents, les quals es poden 
veure amb claredat en el plànol de zones homogènies d’aquest 
annex. 

2 Es recullen varies mostres simples (depenent de l’extenció de la 
zona) a 30 cm. de fondària. La taula 1 indica el nº de mostres 
recollides a cada zona. 

Taula 1. Nº mostres recollides a cada zona 
Zona 1 2 3 4 5 6 
Nº mostres 3 3 4 4 4 8 

Les mostres simples de cada zona es barregen, de manera 
que sigui representativa de tota la zona a estudiar. Així obtenim 6 
mostres compostes per analitzar. La presa de mostres s’ha fet amb 
una sonda. 

3 El mostratge es fa de forma sistemàtica (presa de mostres 
seleccionades a distancia regular una de l’altra), intentant abarcar 
tota la zona i allunyantnos una mica dels marges. 

El mostratge s’ha realitzat el març de 2008. 

2.2. Mètodes analítics 
• Pretractament de les mostres 

 Assecament a l’aire. 

 Determinació % d’elementes grollers (diàmetre >2mm) i terra fina 
(diàmetre <= 2mm) per tamització. 

 Una petita fracció de la terra fina es pulveritza mitjançant un 
morter d’àgata, ja que alguns mètodes analítics requereixen tenir 
la terra en aquest estat.



• Humtitat higroscòpica: pel mètode gravimètric. Es determina la 
pèrdua d’una certa quantitat de mostra en ser sotmesa a 105 ºC 
durant 24 hores. Els resultats s’expressen en %. 

• Determinació de la clase textural (USDA): mètode densimètric. Els 
resultats s’expressen en % de llim, % d’argila i % de sorra. 

• Densitat aparent (d.a.): es determina mitjançant el mètode del 
cilindre. Les unitats són Mg/m3. 

• Carbonats totals: el mètode emprat és la calcimetria de Bernard. Els 
resultats s’expressen en % CaCO3. 

• Calç activa: mètode Drouineau. S’avalua el carbonat càlcic dissolt 
en un excès d’oxalat amònic 0,2N al cap de dues hores d’agitació 
mecànica. Els resultats s’expressen en %. 

• pH 

pH actual: es determina en una suspensió aquosa 1:2,5/p:v, 
mitjançant una lectura potenciomètrica, amb un electrode de vidre. 

pH potencial: s’opera de la mateixa manera que le PH actual però 
substituint l’aigua per KCl 1M. 

• Assaig previ de salinitat: es fonamenta en la mesura de la 
conductivitat elèctrica (CE) d’un extracte aquós de sòl, a una 
proporció 1:5/p:v. El resultat s’expressa en dS/m a 25 ºC. 

• Determinacions referents al complex de canvi: 

Bases de canvi: s’han determinat mitjançant saturació amb acetat 
sòdic a pH 8,2 el Ca 2+ , Mg 2+ i K + , i amb acetat amònic el Na + a PH 7. El 
Ca 2+ i el Mg 2+ s’han valorat per complexiometria amb EDTA dissòdica a 
pH bàsic. El K + i el Na + es valoren per fotometria de flama. 

Capacitat d’intercanvi catiònica (CIC): un cop saturat el sòl amb 
acetat sòdic a pH 8,2, es procedeix al desplaçament del sodi fixat amb 
acetat amònic i es quantifica el Na + fixat durant la primera maceració 
per fotometria de flama. 

Els resultats s’expressen el cmolc/Kg sòl. 

• Carboni (C) i materia orgànica (M.O.): el carboni oxidable s’ha 
determinat mitjançant l’oxidació sulfocròmica de la materia 
orgànica i s’ha valorat per retrocés el dicromat potàsic sobrant. Els 
valors de M.O. s’obtenen a partir del factor de Von Benmen: % M.O. 
= %C * 1,724.



• Fòsfor asimilable: Pel mètode Olsen. Els resultats s’espressen en mg 
P/Kg sòl. 

• Nitrogen total: s’ha utilitzat el mètode Kjeldahl.  Els resultats 
s’expressen en %. 

3. RESULTATS 

3.1. Distribució i descripció de les zones homogènies 

No totes les parcel.les són estudiades en aquest projecte, ja que el 
propietari en algunes a llarg termini no hi pensa cultivar. Aquestes 
parcel.les són de la 11 a la 16 (veure plànol de zones homogènies). Les 
característiques i nomenclatura de les zones delimitades al camp seguint 
els criteris descrits en l’apartat de mostratge són: 

Taula 2. Característiques anotades al reconeixement de camp 

Zona Pedregosita 
t superficial 

coloració Cultius Parcel.les Superfície 
m 2 

Observacions 

1 Baixa Bru clar Hortícoles meitat dreta de 
les parcel.les 1, 2 

i 3 

1820 

2 Baixa Bru clar Hortícoles l’altra meitat de 
les parcel.les 1, 2 

i 3 

1820 Més sorrenca 
que la zona 1 

3 Baixa Bru molt fosc No 4 1275 

4 Baixa Bru molt fosc Hortícoles 10 785 

5 Molt alta Bru clar Civadaordi 9 360 

6 baixa Bru clar Hortícoles 5, 6, 7 i 8 3910 

Totes les zones tenen efervescència amb l’àcid clorhídric.



3.2. Taula de resultats 
Taula 3. Resultats de l’anàlisi de sòl. 

Zona 1 2 3 4 5 6 

H.H. % 4 2 3 3 4 4 

Graves % 27 38 46 38 46 35 

Terra fina % 69 60 51 59 50 61 

Textura (USDA) 

Sorra % 56 58 54 58 60 58 

Llim % 22 22 24 22 20 24 

Argila % 22 20 22 20 20 18 

Classe  textural 
(USDA) 

Frargar Frargar/ 
Frar 

Frargar Frargar/ 
Frar 

Frargar 
Frar 

Frar 

d.a. (Mg/m 3 ) 1,08 1,14 1,14 1,04 1,16 1,03 

CaCO3 % 31,5 36,8 33,4 31,2 36 33,9 

Calç act.  % 10,6 12,2 7,8 5,7 6,7 8,8 

PH (H2O) 8,4 8,4 8,5 8,3 8,5 8,3 

PH (KCl) 7,6 7,6 7,5 7,5 7,8 8 

CE dS/m 25ºC 0,25 0,19 0,19 0,24 0,23 0,22 

Na + cmolc/kg 0,8 1 0,9 1 0,9 1 

K + cmolc/kg 0,7 0,6 0,6 1 1,3 0,7 

Ca 2+ cmolc/kg 12 12,4 13,2 14,7 12,3 11,8 

Mg 2+ cmolc/kg 3,6 4 4 4 4 4 

CIC 8,7 8,7 8,7 16,4 16,3 16,3 

S/T % 100 100 100 100 100 100 

P mg/kg 14 16,7 9,5 73 27,9 25 

Mat.org. % 2,3 2,3 2,6 4,5 3,2 3,2 

C % 1,3 1,3 1,5 2,6 1,8 1,8 

N.total % 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 

C/N 10 9 13 10 11 11,5 

PSI % 9,2 11,5 10,3 6,1 5,5 6,1



4. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

4.1. Discussió general 
• Granulometria 

Segons la classificació USDA, la textura dels sòls de les zones  2, 4 i 5 
estan en el límit entre francoarenosa i francoargiloarenosa, els de les 
zones 1 i 3 són francoargiloarenoses i la zona 6 té una textura franco 
arenosa, però aquests dos últims grups de zones estan molt properes a 
la franja que separa les dues clases texturals. Això és degut al contingut 
d’argila, el qual està en tots els casos molt proper al límit. Per tant, es 
pot considerar que les zones estudiades pertanyen al grup de les clases 
franques i que presenten un comportament pràcticament idèntic pel 
que fa a la textura. 

La proporció de sorra, llim i argila es veu amb claredat al grafic 2. Els 
valors representats són la mitjana de tots els resultats. 

Gràfic 1. Diagrama textural. 

En funció de la textura també podem preveure com será el 
comportament d’aquest sòl. Per a una textura francoarenosa tenim el 
següent comportament del sòl: 

Taula 4. Comportament probable del sòl segons textura (PORTA et al.1986). 

Propietat Comportament 

Permeabilitat Mitja/baixa 

Superfície específica Mitja 

Compacitat Mitja 

Temperatura primavera Mitja 

Capacitat per emmagatzemar nutrients Mitja 

Dificultat de maneig del sòl Més fàcil 

Capacitat per emmagatzemar aigua Mitja/alta 

Energia de retenció de l’aigua mitja



Pel que fa a l’estructura, segons MONNIER i STENGEL 1982, amb la 
quantitat d’argila i llim dels nostres sòls tenim una estructura estable, tal 
com mostyra la figura 1. 

Figura 1. Triàngle textural formulat en graus d’estabilitat estructural (MONNIER i STENGEL 1982). 

D’altra banda, una característica important d’aquests sòls, és la gran 
quantitat de graves que tenen en superfície, sobretot les zones 3 i 5. La 
zona 1 que presenta força menys elements grollers, però tot i així és 
considerable. Es considera una quantitat elevada de graves quan 
aquestes superen el 15% (MAGNY y BAUR – 1962), i els sòls estudiats tenen 
un contingut de graves del 27 al 46 %. 

• Densitat aparent 

El mètode utilitzat per a la determinació de la densitat aparent (d.a.) ha 
estat el del cilindre. Cal dir que aquest mètode no és apropiat en sòls amb 
tanta pedregositat superficial i amb el que és difícil treballar. 

Els resultats s’han obtingut a partir de vàries repliques en funció de 
l’extensió de la zona. 

Degut als problemes que presenta el mètode del cilindre, els valors 
obtinguts es consideren aproximatius. 

La d.a. de sòls agrícoles normalment oscil.la entre 1000 i 1700 kg/m 3 

(BOIFFIN et al.1986 i PORTA et al.1987), valors als que els hi correspon unes 
porositats de l’ordre del 60 i del 35 % respectivament. Com mostra la figura 
2, la d.a. òptima segons la textura estaria al voltant de 1400 kg/m 3 (PORTA



et al.1987). Com que els resultats obtinguts estan entre els 1000 i els 1230 
kg/m 3 , la porositat estaria al voltant del 50  60%. 

Considerant els valors com aproximatius, podem dir que la d.a. 
d’aquests sòls és bona i que gaudeixen d’una bona aireació. 

Figura 2. Textura i densitat aparent (en kg/m 3 )(PORTA et al.1987). 

• Carbonats 

Els sòls de la finca presenten entre un 31,5 % i un 36,8 % de carbonat de 
calci (CaCO3), de manera que no hi ha gaire diferencia entre elles. Segons 
Yanez (1989) tenim un percentatge alt, tal i com mostra la taula 5. 

Taula 5. Escala d’interpretació de carbonats típica  a Espanya 

%  Carbonats Qualificatiu 

(YANEZ  1989) 

<5 

510 

1020 

2040 

>40 

Molt baix 

Baix 

Normal 

Alt 

Molt alt



Un sòl necessita una certa reserva de carbonats per a gaudir d’unes 
bones característiques estructurals, però no és convenient que aquesta 
reserva sigui excessiva perque aleshores la capacitat nutricional del sòl 
queda perjudicada  ja que pot provocar el desplaçament d’altes ions 
esencials fora del complex de canvi. Haurem de veure doncs, quins nivells 
tenim de nutrients. 

D’altra banda, els carbonats mantenen el pH dels sòls a uns valors 
adequats a l’activitat microbiana, afavorint, entre altres, el procés de 
mineralització de la matèria orgànica dels residus de cultius i dels adobs 
orgànics, però dificulten la descomposició de la matèria orgànica ja 
humificada perque l’envolten (SANYA – 1996). 

• Calç activa 

La calç activa coincideix aproximadament amb els carbonats de 
granulometria inferior a 50 µm (DUCHAUFOUR – 1975 i QUÉMENER – 1985), 
és a dir, els de magnitut llim i argila. Segons YANEZ (1989) aquest paràmetre 
correspon a la fracció de carbonats succeptible en sol.lubilitzarse a 
l’aigua carbònica, la qual bloqueja la disponibilitat del ferro. 

Com mostra la taula 6, segons la interpretació de YANEZ, les zones 3, 
4, 5 i 6 tenen un contingut mitjà de calç activa, i pot sorgir algún problema 
nutritiu a plantes molt sensibles, que no és el cas. A les zones 1 i 2 el 
contingut en calç activa és alt, amb problemes nutritius greus. Poden sorgir 
problemes de clorosi fèrrica, que amb el temps que en Lluis Javier Freire fa 
que cultiva no s’ha donat el cas. Això pot ser degut a que els sòls tinguin 
un nivell alt de ferro, i/o que els cultius no són sensibles a l’activitat del Ca 2+ 

, Mg 2+ i HCO3  . 

Taula 6. Norma de diagòstic de la calç activa (YANEZ – 1989) 

% Calç 
activa 

Qualificatiu i comentari 

< 6 

6 – 9 

> 9 

Baix: no han d’esperarse problemes. 

Mitjà: pot sorgir algún problema nutritiu a plantes molt sensibles. 

Alt: problemes nutritius greus, en particular en espècies arbòries.



• pH 

Els resultats obtinguts en els anàlisis donen valors de pH actual d’entre 
8,3 i 8,5, a partir dels quals podem dir que les zones d’estudi presenten sòls 
moderadament bàsics (USDA – 1978), tal i com mostra la taula 7 Aquests 
valors són normals en sòls amb presència de carbonats. 

Taula 7. Interpretació del PH segons els criteris USDA 

(CESCAS 1978 i PORTA et al. 1986) 

Valor del PH Qualificatiu 

PH < 4,5 

4,5 <= PH < 5,0 

5,0 <= PH < 5,5 

5,5 <= PH < 6,0 

6,0 <= PH < 6,6 

6,6 <= PH <= 7,3 

7,3 < PH <= 7,8 

7,8 < PH <= 8,5 

8,5 < PH <= 9,0 

9,0 < PH <= 10,0 

10,0 < PH 

Extremadament àcid 

Molt fortament àcid 

Fortament àcid 

Mitjanament àcid 

Lleugerament àcid 

Neutre 

Mitjanament bàsic 

Moderadament bàsic 

Lleugerament alcalí 

Alcalí 

Fortament alcalí 

Els cations H + lliures (no retinguts al complex de canvi), tenen una gran 
activitat química dins del sòl i influeixen notablement la vida microbiana, 
podent qualificarlos com els reguladors del funcionament general del sòl. 
El pH afecta a la solubilitat dels elements químics del sòl. A pH elevat es 
dificulta la solubilitat/assimilabilitat de diferents elements : Fe, Zn, Mn, B, i P; i 
en canvi és favorable amb l’assimilabilitat de K, S, Ca, Mg, i Mo (SAÑA et 
al. 1996). Tot i que el pH d’aquests sòls és elevat, no s’han observat 
problemes de bloqueig de ferro típic de sòls bàsics. 

En els sòls neutres o lleugerament bàsics, el nombre de 
microorganismes és superior i són més actius, en especial quan abunden 
els carbonats i més concretament la calç activa (FABRE i KOCKMAN – 
1990). En particular la mineralització o descomposició de la materia



orgànica poc humificada és molt important, i per tant els elements nutritius 
que formen part d’ella queden ràpidament a disposició del cultiu. Però si el 
pH del sòl és massa elevat, també es ressenteixen alguns procesos 
microbians. En el nostre cas, és probable que amb el pH que tenim es 
vegin afectats alguns procesos microbians, però no el suficient com per 
frenar l’activitat. 

També hem de dir que la diferencia entre el pH actual (entre 8,3 i 8,5) i 
el pH potencial (entre 7,5 i 8) no és gaire elevada, de manera que el 
complex de canvi no està majoritàriament ocupat per H + , i no correm el 
risc de que el pH actual disminueixi bruscament degut a determinades 
actuacions culturals (per exemple adobat). 

• Conductivitat eléctrica 

El sòl és no salí, ja que els valors de CE 1:5 són inferiors a 0,35 dS/m 
(CROS – 1983). Per tant, al no trovarse amb problemes de salinitat no hi 
hauria d’haver dificultats en l’absorció d’aigua per les arrels. 

• Capacitat d’intercanvi catiònic i cations de canvi 

La textura dels sòls de les diferents zones d’estudi és de tipus mitjana 
(1030 % argila), i com mostra la taula 8, l’estat de fertilitat del Ca és alt a la 
zona 6 i excessiu a la resta de zones, i això ens pot donar carències 
induïdes de P i Fe. 

Taula 8. Escales de diagnòstic del Ca 2+ i del Mg 2+ intercanviables (en cmolc/kg sòl) 

Segons el grup textural (YÁNEZ1989) 

Valors expressats en cmolc/kg sòl



Els resultats ens donen en la majoria dels casos uns nivells excessius de Ca i 
Mg, però si tenim en compte els criteris d’interpretació de Mg per als 
cultius hortícoles citat per la Diputació de Barcelona – 1987, referenciats a 
la taula 9, no ens trobem amb uns nivells perillosos per excessius. 

Taula 9. Criteris d’interpretació del magnesi per al cas de cultius hortícoles  (citat per DIPUTACIÓ de Barcelona – 
1987). 

K + (cmolc/kg sòl) Mg 2+ (cmolc/kg sòl) Evaluació del nivell 

<0,154 

0,154 – 0,307 

0,307 – 0,512 

0,512 – 5,120 

> 5,120 

< 0,205 

0,205 – 0,410 

0,410 – 0,820 

0,820 – 8,20 

8,20 

Deficient per a molts cultius. 

Deficient per als cultius més exigents en 
aquests elements. 

Només responen a l’adobat els cultius més 
exigents. 

No hi ha resposta a l’adobat. 

Perillós per excessiu. 

Pel que fa al potasi i seguint els criteris de la DIPUTACIÓ (1987), tenim 
que a totes les zones no hi ha resposta a l’adobat per als cultius hortícoles, 
per tant podem deduir que tenim uns bons nivells de fertilitat de potasi. 

D’altra banda, el K i el Mg són dos elements que poden ser 
antagònics, i quan  s’absorbeix molt K s’absorbeix poc Mg i a l’inrevés: la 
relació K/Mg és entre 0,14 i 0,34, i segons LÓPEZ i LÓPEZ  (1978), amb 
aquests valors no s’haurien d’esperar problemes d’antagonisme. 

Segons els valors que ens dona la taula 10, tenim  que el diagnòstic 
de la CIC és dèbil a les zones 1, 2 i 3, ja que es valors es roben al voltant de 
8,7 cmolc/kg sòl, i tenim que és normal a la resta de zones, que es troben al 
voltant de 16,3 cmolc/kg sòl. 

Taula 10. Una norma de diagnòstic de la CIC 

(BALLAND – 1974 i GAGNARD et.al. 1988) 

CIC (cmolc/kg sòl) Qualificatiu 

<  6 

6 – 10 

10 – 20 

20 – 30 

> 30 

Molt débil 

Dèbil 

Mitja o normal 

Elevada 

Molt elevada



Malgrat l’innegable interés de la CIC com a paràmetre de fertilitat, 
sovint no s’analitza als laboratoris. Això és degut a la problemàtica existent 
sobre la idoneïtat dels diferents mètodes analítics (SAÑA et al. 1996). Per 
aquest motiu, encara que podriem valorar la clase de fertilitat dels sòls per 
als diferents cations segons la CIC, considerem més adient tenir en compte 
els valors de fertilitat obtinguts a partir del diagnòstic segons la textura. 

• Sodi 

Els problemes derivats d’una abusiva ocupació del complex de 
canvi per part del Na + es preveuen habitualment amb el PSI (percentatge 
de sodi intercanviable). 

Es considera que un sòl és sòdic quan el PSI és superior al 15 %. En el 
nostre cas el PSI és baix (entre 6 i 11,5), per tant podem afirmar que no ens 
trobem davant d’un sòl sòdic. 

• Fòsfor asimilable 

En els nostres sòls hi ha diferències en quant al fòsfor. Com mostra la 
taula 11, amb una textura mitja i per a cultius hortícoles tenim que el nivell 
de fòsfor de la zona 4 és alt, però el de les zones 5 i 6 és baix i a les zones 1, 
2 i3  és molt baix. 

Si ho mirem per al cultiu de la patata varia una mica. La zona 4 
tindria un nivell excessiu de fòsfor, la zona 5 i 6 correcte, i a  la resta de 
zones és entre baix i molt baix. 

Taula 11. Una norma de diagnòstic del POlsen utilitzat a Espanya 

Valors expressats en mg P/kg sòl 

La carència de fòsfor pot provocar una disminució del creixement 
radicular, del vegetatiu i un retard en la maduració dels fruits. 

• Matèria orgánica 

A l’hora de valorar la materia orgànica, no ens podem limitar només 
als resultats obtinguts, sinó que hem de veure quins nivells tenim en funció 
de la textura, els carbonats i el pH. La matèria orgànica humificada



envoltada pels carbonats es mineralitza molt lentament, i el mateix passa a 
la que està associada a l’argila en el complex húmic argilós. D’altra 
banda, a un pH > 8,3 podem trovar valors anormalment alts de matèria 
orgànica degut a la ralentització de l’activitat de la biomassa edàfica 
(SPRING et al., 1993). 

Si mirem la figura 4, per als nostres sòls amb un contingut d’argila al 
voltant del 20 % tenim un nivell correcte de materia orgànica, llevat de la 
zona 4 que té un nivell excessiu. De fet, el contingut de materia orgànica 
en aquesta zona és inusualment alt; és poc habitual trobar aquests 
percentatges en sòls agrícoles. 

Segons el mateix autor de la taula 4, en els nostres sòls amb un alt 
contingut de carbonats, donen uns nivells correctes de materia orgànica, 
llevat de la zona 4 qu té un nivell excessiu. En canvi si mirem el gràfic del 
pH, tenim uns nivells de correctes a bons en totes les zones, inclús la 4  que 
era les problemàtica en els casos anteriors. L’alt contingut de matèria 
orgànica de la zona 4 podria ser degut a que el propietari de la finca fa 
varis anys que hi aplica adobs orgànics.



Donada la llarga llista d’efectes beneficiosos de la matèria orgànica 
sobre la fertilitat dels sòls, pot semblar impropi que les normes o àbacs 
d’aquest paràmetre incorporin el nivell excessiu. Però hem de tenir en 
compte que una acumulació de matèria orgànica en un sòl agrícola sol 
ser símptoma d’una mala activitat de la biomassa edàfica; hem de buscar 
aleshores la confirmació d’aquest fet a través d’altres paràmetres. 

Ni el contingut d’argila ni els cations de canvi ens poden fer pensar 
en problemes que derivin a acumular materia orgànica. De fet podría ser 
degut al pH, que com ja hem dit anteriorment, a PH > 8,3 podem trobar 
valors inusualment alts de M.O. 

• Nitrogen total i relació carboni/nitrogen 

El contingut de nitrogen total d’un sòl no serveix en principi com a 
paràmetre del diagòstic de fertilitat, ja que fa referència a unes formes 
nitrogenades majoritàriament no asimilables per al cultiu. És interessant 
destacar que encara que existeixin escales de diagòstic de nitrogen total, 
no tenen cap validesa pràctica en el cas dels sòls agrícoles. Ara bé, sí que 
té importancia la quantificació del nitrogen total per poder establir la 
realció C/N. Aquesta relació, és un índex de qualitat de la matèria 
orgánica, i permet detectar factors que puguin frenar l’activitat de la 
biomassa i que en conseqüència hagi retardat o detingut l’evolució de la 
materia orgánica (SAÑA 1996). 

En el cas dels nostres sòls hi ha diferències entre les zones. Com 
mostra la taula 12, tenim una relació C/N correcte a la zona 2 i 
lleugerament alta a la 1, 4, 5 i 6. A la zona 3 tenim una relació C/N alta. 
Aquesta zona corresponen precisament a les zona no cultivada, així que 
podem dir que es tracta de valors normals degut al major acumulació en 
aquesta zona de materia orgànica fresca. 

Taula 12. Escala d’interpretació de la relació C/N 

(QUÉMÉNER – 1985 i GUIGOU et al. 1989) 

Relació 
C/N 

Qualificatiu 

< 10 

10 – 12 

12 – 15 

> 15 

Correcte. 

Lleugerament 
alta. 

Alta. 

Molt alta.



4.2. Avaluació general 

Com a síntesi de tot el que s’ha comentat a la discussió, podem dir 
que els sòls (fins a 30 cm.) del sector de la finca estudiada, són molt 
calcaris, de pH bàsic i no salins. Presenten una textura entre franco 
argiloarenosa i francoarenosa, amb un alt contingut d’elements grollers, 
però els cultius creixen bé llevat d’una part de la zona 5 en la qual s’ha 
observat que costa ferhi crèixer els cultius. Són sòls amb un contingut 
correcte de materia orgànica llevat de la zona 4 que és excessiu. 

Quant a la fertilitat química són en general sòls rics pel que fa 
referència al Ca, Mg i K. Pel que fa al Ca, el qual el tenim en excès, ens 
podríem trobar amb carències induïdes de P i Fe. En principi no s’ha 
observat aquests problemes però ho tindrem en compte i observarem el 
comportament dels cultius. 

Quant al P ens trobem amb uns nivells pobres d’aquest element a les 
zones 1,2, 3, 5 i 6. En canvi a la zona 4 és exessiu. Aquesta zona correspon a 
que més matèria orgànica té. I en quant al Na, no ens trobem amb sòls 
sòdics. 

Els nivells de calcària activa són mitjans a les zones 3, 4, 5 i 6 i alt a les 
zones 1 i 2. En aquest últim cas podríem esperar problemes de clorosi 
fèrrica, però fins ara no s’ha observat aquest problema. 

La relació C/N és en general de lleugerament alta a molt alta. Llevat 
de la zona 3 que  és en la que encara no hi ha cultivat i en les que els 
resultats es poden considerar normals, hem de tenir en compte que en la 
resta de zones (llevat de la 2) podem tenir problemes de descomposició 
de la matèria orgànica. 

5. CONCLUSIONS 

Els sòls de la finca el Sitgeti són força homogènis pel que fa a la 
textura, granulometria, carbonats, pH i nivells de Na. Són sòls carbonatats, 
pedregosos (sobretot alguna zona en concret), de pH bàsic, no sòdics i de 
textura entre francoargiloarenosa i francoarenosa. 

En canvi, quant a la fertilitat química sí trobem diferències. En aquest 
sentit, hem de tenir en compte que poden sorgir algunes carències 
nutritives degut als nivells pobres d’algun nutrient del sòl. Les possibles 
carències poden ser de P a totes les zones excepte la 4. 

Aquestes deficiències es poden corregir mitjançant l’aplicació de les 
dosis de fertilització proposades en l’annex de propostes de millora.



Els nivells de calç activa poden ser problemàtics en algunes zones, 
però com ja hem dit no s’han obervat problemes de cloròsi férrica. 

Pel que fa als carbonats, un alt contingut d’aquests components 
dificulten la mineralització de la matèria orgànica humificada. En aquests 
casos s’aconsella la reducció o supressió d’aportacions de restes 
orgàniques. Això pren rellevància sobretot a la zona 4  que tenen un 
contingut excessiu de matèria orgánica.



ANEX III. SITUACIÓ ACTUAL



1.INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es caracteritza la situació actual de la finca. Es fa 
una descripció general de la finca i es descriuen els cultius i rotació fetes 
fins ara, els recursos hídrics, maquinaria, mercats, i es fa un anàlisis 
econòmic sense projecte. 

2.DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA FINCA 

La finca de 18 hectàrees, repartides entre conreu i bosc, presenta un 
relleu pronunciat cultivable gràcies a les feixes que van ser construïdes fa 
molts anys i que es conserven en bon estat. 

Tenim un total de 16  feixes amb un desnivell d’entre un i dos metres 
entre elles, i tenen les següents dimensions en metres quadrats (veure 
plànol parcel.lari). La taula 1 mostra la superfície de cada parcel.la. 

Taula 1. Superfície parcel.les 

Parcel.la Superfície 
(m 2 ) 

1 1265 

2 1450 

3 920 

4 1275 

5 1075 

6 905 

7 1460 

8 830 

9 360 

10 785 

11 700 

12 325 

13 300 

14 680 

15 885 

16 540 

Això fa un total de 13785 m 2 cultivables, quasi 1,38 hectàrees.



En la zona on s’ubiquen els horts hi ha dues basses que s’omplen 
d’aigua que ve de la muntanya, el cabal del qual ha disminuït amb el 
temps. Es troben una a la feixa 10 i l’altra entre les feixes 6 i 7. A la feixa 5 hi 
té un ase.(Veure plànol parcel.lari). 

Tenim doncs que les feixes 11, 12, 13, 14 i 15 es troben per sobre de la 
cota de la feixa 10 que és on hi ha la bassa, de manera que 2.890 m 2 de 
superfície serà de secà, ja que el promotor no vol invertir en un sistema de 
bombeig, i la resta, 10.895 m 2 serà apte 

Foto 1. Parcel.les 1 i 2



Foto 2. Parcel.la 3 

Foto 3. Parcel.les 4 i 5



Foto 4. Parcel.les 6 i 7 

Foto 5. Parcel.les 8 i 9



Foto 6. Parcel.les 10 i 11 

Foto 7. Parcel.les 11, 12 i 13



Foto 8. Vista panoràmica de la finca



3. ANTECEDENTS 

En Lluis Freire fa quatre anys que va venir a viure a la finca, i no se 
sap ben bé quant de temps ha estat abandonada però antigament 
l’activitat agrícola era la principal activitat que es feia, tot i que ara és el 
primer cop que hi viu algú. Antigament la gent que treballava a la finca 
vivia al poble de Bonastre. 

La finca presenta un relleu pronunciat, cultivable gràcies a les feixes 
que van ser construïdes fa molts anys i que es conserven en bon estat, 
però quan hi va entrar en Lluis va haver de fer una important tasca de 
desbrossada ja que les feixes es trobaven en estat d’abandó. 

L’any 2003 el promotor va decidir convertir aquest lloc en el seu 
habitatge permanent i va condicionar una caseta d’eines construïda al 
1930 en una cuina i sala d’estar i va construir una caseta de fusta i va 
posarhi caravanes com a allotjament per a ell i les visites i la gent que de 
tant en tant venen a treballar a la finca. 

Cal destacar que al 1994 va haverhi un gran incendi en aquesta 
zona i tot es va cremar, de manera que el paisatge actual és diferent del 
que hi havia abans; es pot observar que el bosc és jove ja que els arbres 
que hi creixen són petits. 

Antigament la finca es dividia en les feixes de secà i una zona d’hort, 
a part del bosc. En les feixes s’hi trobava gran varietat d’espècies 
hortícoles, vinya (Vitis vinífera) i diferents fruiters, sobretot pomeres, les quals 
es van arrancar a principi dels 90. També hi havia ametllers (Prunus Dulcis) i 
oliveres (Olea europea) que encara es conserven en l’actualitat i les 
trobem dispersades pels marges dels camins i de les feixes. 

Des que hi va entrar en Lluis hi ha anat cultivant hortícoles i adob 
verd. Va començar per les feixes 8, 9 i 10 i després va anar obrint les feixes 
1, 2, 3, 5, 6 i 7. A la resta de feixes, la 4 i de la 11 a la 16, encara no hi ha 
cultivat. 

4.CULTIUS I ROTACIÓ ACTUAL 

Actualment a la finca hi ha plantats cultius hortícoles i adob verd. A 
la feixa 11 hi ha 11 ametllers (Prunus dulcis) amb un marc de plantació de 
4 metres, i trobem oliveres (Olea europea) de forma dispersa en els marges 
de les feixes i dels camins. 

De cultius fa: enciams, bledes, cols, bròquil, ceba tendra, espinacs, 
remolatxa, carbassa, faves, tomacó, albergínia, carbassó, pebrot, porro i



calçots. També fa una mica de carxofa, all tendre, mongeta, cogombre i 
tomàquet (veure plànol de cultius actuals). No fa pastanaga perquè no li 
surt bé, ni ravenet perquè li surt picant. 

També fa adob verd amb mostassa (actualment a una part de la 
feixa 3) i amb civada ordi (feixa 5 i 9), ja que pot aconseguir llavor 
ecològica. 

Fins ara no ha seguit una rotació gaire definida, ja que s’ha trobat 
que ha començat per una parcel.la i ha anat obrint feixes. Simplement ha 
procurat no repetir en dos anys el mateix cultiu, i les liliàcies les té gairebé 
totes a la mateixa feixa, ja que ocupen molt d’espai i temps. Una altra 
qüestió seria com organitzar els bancals per a que quadri la planificació 
de cultius i les rotacions. 

4.1. Rotació actual d’hortícoles 

La taula 2 mostra la rotació d’hortícoles de l’any 2.0082.009. Algunes 
hortícoles  com l’enciam i l’espinac, a mesura que es va collint deixen 
espai lliure per a tornarhi a cultivar de tal manera que la taula 1 mostra 
una estimació de la superfície ocupada pels cultius, que suma un total de 
3.410 m 2 , però la taula 2 mostra la superfície real utilitzada en un any a fi de 
poder calcular les produccions. 

Taula 2. Rotació any 2008  2009 

TEMPS DE CULTIU AL CAMP    (2008  2009) 

Feixa cultiu S(m 2 ) Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai 

Fava 180 × × × × × × × 

1 Col 40 × × × × × × × × 

Enciam 50 × × × × × × × × 

Bròquil 125 × × × × × × × 

2 Carbassa 125 × × × × × × × × 

Carbassó (1) 110 × × × × × × × × 

Cols 40 × × × × × × × × 

3 Enciam 50 × × × × × × × × × × × × × × 

Carxofa (2) 300 × × × × × × × × × × × × × 

4 

Enciam 50 × × × × × × × × × × 

5 Col 40 × × × × × × × × 

Ceba 240 × × × × × × × × × × 

Pebrot 75 × × × × × × × ×



6 Tomàquet 125 × × × × × × 

Albergínia 90 × × × × 

Cogombre 150 × × × × × × 

All tendre 270 × × × × × × × × 

Tomacó 75 × × × × × × 

Bledes 200 × × × × × × × × 

7 Remolatxa 150 × × × × × × × 

Espinac 300 × × × × × × × × × × 

Enciam 50 × × × × × × × × × × 

Col 40 × × × × × × × × 

8 Porros 70 × × × × × × × × 

Mongeta 300 × × × × × 

9 Calçot 200 × × × × × × × 

10 Col 40 × × × × × × × × 

Enciam 50 × × × × × × × × 

(1) Plantació al març 2008 

(2) Plantació a l’agost del 2007 

(3) Cultiu fins juliol 2009 

Tindrem en compte de cara a fer la següent rotació, que al 2007 a la 
parcel.la 3 hi ha hagut mostassa com adob verd i a les parcel.les 5 i 9 del 
2007 2008 hi ha hagut ordicivada. 

4.2. Rendiments i superfície utilitzada 

Els rendiments i la superfície utilitzada dels cultius queda reflectit a la 
taula 3, i veiem que suma un total de 5115 m 2 . 

Taula 3. Rendiments i superfície ocupada 

Hortícoles Rendiment 
(kg/ha) 

Superfície ocupada 
(m 2 ) 

Enciam 17.500 1.220 

Espinacs 10.000 720 

Bledes 20.000 400 

Remolatxa 15.000 150 

Carbassa 50.000 125



Carbassó 50.000 110 

Ceba 
tendra 

20.000 240 

Porro 26.000 70 

Calçots 26.000 200 

All tendre 10.000 270 

Tomacó 62.000 75 

Tomàquet 62.000 125 

Pebrot 30.000 75 

Albergínia 25.000 90 

Cogombre 15.000 150 

Col 20.000 190 

Bròquil 26.000 125 

Faves 11.000 180 

Mongeta 15.000 300 

Carxofa 9.000 300 

TOTAL 5.115 

4.3. Varietats emprades 

Les varietats són adaptades a la zona. Les hortícoles són varietats del 
planter Mas Pastoret (Torredembarra). 

Taula 4. Varietats emprades 

Hortícoles Varietat 

Enciam Arena 

Enciam Jamai 

Enciam Negre 

Escarola Cabell d’àngel 

Espinac Falcon 

Bleda Groga 

Remolatxa Roja de mesa 

Carbassa Cacauet 

Carbassó Diamon 

Ceba Figueres



Ceba Babosa 

Ceba Fuentes 

Ceba Recas 

Porro Prelina 

Calçot Ceba tendra 

All Vermell 

Tomàquet Montserrat 

Tomàquet Cherry 

Tomàquet Cor de bou 

Tomàquet Bodart 

Tomàquet De penjar 

Pebrot Italià 

Pebrot Morrut 

Pebrot Bitxo del peronet 

Albergínia Llarga 

Albergínia Blanca 

Cogombre Bellpuig 

Col Pell de galapay 

Col Paparina 

Col Savoy king 

Col Espigall 

Col Lila 

Col Integra 

Bròquil Escay walker 

Bròquil Belstar 

Faves Gitana 

Faves Mucha miel 

Mongeta Cleo 

Carxofa Lorca 

Àpit Isel 

Síndria Del país 

Meló Pell de sapo 

Meló Tendrado 

Patata Kebec



5. RECURSOS HÍDRICS 

La finca disposa de dues basses en total. Una d’elles, la més gran, 
està situada al costat dret de la feixa 10 i l’altra, més petita, entre les feixes 
6 i 7, al costat esquerre, totes dues alimentades per aigua que ve de la 
muntanya (veure plànol parcel.lari). 

La capacitat de la bassa gran és de 67.200 litres, i el cabal de la font 
que l’alimenta és d’entre 1 litre o 2 per minut en funció de les pluges, però 
la major part de l’any és d’un litre/min.  L’amo de la casa recorda que 
quan va entrar el cabal d’aquesta font era de cinc litres per minut. La 
capacitat de la bassa petita és de 20.000 litres i té un cabal aproximat de 
0,25 litres per minut. 

Foto 9. Bassa gran



Foto 10. Bassa petita 

6.INFRAESTRUCTURA I MAQUINÀRIA 

La finca disposa de dos coberts per les eines de cinc metres 
quadrats cadascú, i un altre cobert per fer les tasques de post collita de 
vint metres quadrats. Tots tres estan a l’esquerra de la feixa 7. 

Té un tractor de 35 cv i un motocultor de 3,68 kw. El tractor disposa 
dels següents accessoris: 

 Subsolador 
 Cultivador 
 Remolc 
 Ensulfatador 

En Lluis no disposa d’energia elèctrica a la finca, per això té un 
generador de 1000 W. Per a l’il.luminat particular té dos plaques 
solars, una de 80 W i l’altra de 75 W. 

També té diverses eines per fer les feines del camp: rasclets, pales, 
forca, solcador, aixada, dalladora, plantador, bipunta, arpiols i pics. 

D’altra banda té un carretó i una bici, que és una eina que es fa 
servir molt en agricultura ecològica i que serveix per treure males herbes.



Foto 11. Tractor de 35 cv 

Foto 12. Motocultor de 3,68 kw



Foto 13. Cobert per les eines 

Foto 14. Cobert per a les tasques de postcollita



7. ACTIVITATS DEL PROCÉS PRODUCTIU 

7.1. El treball del sòl 

Un dels objectius de la permacultura és mantenir una bona 
estructura del sòl per tal de conservar aquest recurs. Això afecta 
directament el treball del sòl ja que convé minimitzar les passades de 
tractor i convé limitar l’ús de l’arada i la fresadora, l’un per no perjudicar 
els microorganismes en tombar la terra i l’altre per l’efecte negatiu que té 
sobre l’estructura del sòl. 

La manera de treballar del  promotor és fent primer una passada 
amb el subsolador i després una amb el motocultor. Amb l’adob verd a 
més quan és el moment el pica.  El compost el porta amb el tractor i un 
remolc i l’incorpora amb l’ajut d’una pala. No fa servir fresadora. 

7.2. Control d’adventícies 

En general no té gaires problemes de males herbes. Amb que té més 
problemes és amb l’oxalis, i anteriorment amb l’esbarzer, però actualment 
menys gràcies a que quant més ús fa de la terrassa va desapareixent amb 
el temps. 

Tot i així, per al control de les adventícies fa servir mètodes culturals i 
físics. Per una banda procura practicar tècniques culturals preventives que 
limiten el seu desenvolupament, com són una rotació adequada, fer cultiu 
mixt i adobs verds, i aplicar acolxat. Per una altra banda fa servir mètodes 
mecànics com el desherbat manual i la bicicleta, la qual és una part de la 
bicicleta amb una aixada incorporada que s’utilitza molt en agricultura 
ecològica. El motocultor l’utilitza quan el marc de plantació és prou 
ample. També procura treure les males herbes quan són petites, ja que són 
més fàcils de treure i de ben segur que moren. Si són grans i hi ha humitat 
poden tornar a arrelar. Per això també és millor ferho al matí, per a que les 
hores de sol perjudiquin les males herbes. 

7.3. Acolxat 

L’acolxat és una cobertura vegetal que sovint s’aplica sobre el sòl i 
que té molts avantatges. Limita considerablement l’evaporació de l’aigua 
i frena l’impacte de les pluges fortes i del vent. A més a més limita el 
creixement de les males herbes. 

Ha provat de fer acolxat amb palla, llana, sacs de cafè, compost 
molt fet i restes de cultius, amb algunes plantes d’estiu com tomàquet, 
carbassó, cogombre i pebrot. Llevat del meló que li agrada que la 
terra sigui pols, ha funcionat bé però s’ha trobat que era més complicat 
plantar i que les males herbes no creixin és relatiu, i de fet, en un principi



una de les propietats de l’acolxat és que limita considerablement el 
creixement de males herbes. 

Però el problema principal és que no té material per fer l’acolxat. Si 
tingués tot el material per ferho i no haver de llaurar ho faria. Pel promotor 
el compost és el millor que hi ha per ferho. 

7.4. Fertilització 

El compost que fa servir és un compost ecològic molt concentrat a 
base de sang, ossos, restes d’escorxador i una mica de restes vegetals. El 
compra a Balaguer (Lleida) i n’aplica cada cop abans del cultiu i un cop 
a fons a l’hivern. Les necessitats depenen de la terra, del moment de 
posarho i de la planta que sigui. Tot i així vol canviar de compost perque 
és molt concentrat, molt fosc i molt fi, i ho compara amb posar un 
fertilitzant químic. 

També fa servir un compost que ve de fems d’ovella d’un pastor 
d’Albinyana (Salomó). És molt orgànic i el fa servir quan vol donar 
estructura a la terra. N’ha posat a les feixes 8, 9 i 10. 

D’altra banda ha fet servir restes de cafè i fems de l’ase, una mica a 
cada planta al moment de plantar. 

7.5. Tractaments fitosanitaris 

En permacultura i agricultura ecològica no es contempla cap mena 
de tractament químic. Tot i així hi ha una ampla gama de tractaments 
alternatius que utilitzen recursos biològics. 

El promotor actualment només fa servir de forma sistemàtica un 
preparat a base de cua de cavall, que és antifúngic, i un preparat 
d’ortiga que és reforçant. Aquest últim l’aplica quan les plantes són petites. 

Contra els fongs ha fet servir oxiclorur de coure als melons i 
tomaqueres, caolim a les carbasses i tomaqueres i ventonita als melons i 
carbasses. Contra l’aranya roja i l’oïdi utilitza sofre mullable a les 
cucurbitàcies i meló. 

Amb aquests tractaments va provant a veure com li funciona, i no 
ha estat del tot satisfactori llevat de les tomaqueres que ha anat prou bé. 

8.MERCATS 

Actualment comercialitza les verdures els dissabtes al mercat de 
Tarragona, i també té clients fixos setmanals, on ell mateix els hi porta les 
verdures. Aquests són a Bonastre, el Vendrell, Roda de Barà i Bràfim. Els



divendres fa la ruta i reparteix les verdures d’aquests clients, en forma de 
cistelles les quals porten les verdures que els clients demanen. Té establert 
un volum mínim de verdures per a que el viatge li surti rentable. La taula 5 
mostra la producció anual de la finca destinada a satisfer les necessitats 
del mercat: 

Taula 5. Producció anual d’hortícoles 

Producte Unitat Quantitat 
setmanal 

Temps 
disponible 

setmanes Demanda 
anual 

(d’unitat) 

Demanda 
Anual 
(kg) 

Enciam peça 100 Tot l’any 53 5.300 2.120 

Espinacs kg 20 Octmaig 36 720 720 

Bledes kg 15 Tot l’any 53 795 795 

Remolatxa manat 10 Tot l’any 53 530 212 

Carbassa kg 20 Agostfebr 31 620 620 

Carbassó kg 20 Junynov 27 540 540 

Ceba tend. manat 30 Genjul 31 930 465 

Porros manat 20 Novfebr 18 360 180 

Calçots peça Desabr 10.000 500 

All tend. manat 30 Genmaig 22 660 264 

Tomacó kg 15 Agfebr 31 465 465 

Tomàquet kg 35 Julnov 22 770 770 

Pebrot kg 12 Juloct 18 216 216 

Albergínia kg 10 Julnov 22 220 220 

Cogombre kg 12 Juloct 18 216 216 

Cols peça 15 Octmaig 36 540 378 

bròquil peça 15 Octmaig 36 540 324 

Faves kg 15 Maigjul 13 195 195 

Mongeta kg 20 Junyoct 22 440 440 

Carxofa kg 15 Desmarç 18 270 270



No sempre però, amb la producció de la finca pot satisfer les 
necessitats de mercat, de manera que també fa compra venta d’alguns 
productes hortícoles, així com de la fruita. 

9.AVALUACIÓ FINANCERA 

El propietari i treballador de la finca pretén tenir uns guanys 
econòmics a fi de satisfer la seva jornada laboral. Hem de tenir en compte, 
però, que les feines de la finca no són les úniques a les quals es dedica el 
promotor, ja que fa feines esporàdiques fora de l’explotació. 

La taula 6 mostra els ingressos obtinguts gràcies a la venda de les 
hortalisses: 

Taula 6. Ingressos anuals aproximats bruts 

PRODUCTE UNITAT PRODUCCIÓ 
ANUAL 

PREU 
(euros/unitat) 

INGRESSOS 
APROX 
(euros) 

Enciam peça 5.300 1,2 6.360 

Espinacs kg 720 4,5 3.240 

Bledes kg 795 2 1.590 

Remolatxa manat 530 1,5 795 

Carbassa kg 620 3 1.860 

Carbassó kg 540 2 1.080 

Ceba tendra manat 930 1,5 1.395 

Porro manat 360 1,5 540 

Calçots peça 10.000 0,15 1.500 

All tendre manat 660 1,5 990 

Tomacó kg 465 5 2.325 

Tomàquet kg 770 3 2.310 

Pebrot kg 216 2,5 540 

Albergínia kg 220 2,5 550 

Cogombe kg 216 2 432 

Col peça 540 2 1.080



Bròquil peça 540 2 1.080 

Faves kg 195 2 390 

Mongeta kg 440 6 2.640 

carxofa kg 270 3 810 

TOTAL 31507 

Això dona uns ingressos anuals bruts de 31.507 euros 
aproximadament. Al total de la producció, però, en realitat li hauríem 
d’afegir el que consumiria el promotor, que serien uns 730 euros l’any, de 
manera que la producció total seria de 32.237 euros anuals. Això queda 
reflectit en la taula 7, on figuren les despeses anuals de l’explotació: 

Taula 7. Avaluació financera 

PRODUCTE TOTAL 32237 

() AUTOCONSUM  730 

PRODUCTE FINAL 31507 

()despeses fixes anuals 

Autònoms 

Parada mercat 

Assegurança parada mercat 

Pago renta terra 

Assegurança cotxe 

TOTAL 

()despeses anuals d’explotació 

Adquisició llavors i plantes 

Adquisició fertilitzants 

Reparacions automòbil 

Carburants i lubricants 

Telèfon 

TOTAL 

2040 

460 

100 

21 

300 

1500 

600 

800 

3500 

1200 

2921 

7600 

VALOR AFEGIT BRUT A PREU DE MERCAT 20986



()amortitzacions 

Eines 

Instal.lació reg 

Coberts per maquinària 

Cotxe 

TOTAL 

600 

1000 

60

50 

1710 

PRODUCTE NET 19276 

()contribucions i impostos 

Matrícula cotxe 

Terres IBI 

Mòduls 

TOTAL 

40

20 

300 

360 

RENTA AGRÀRIA O VALOR AFEGIT NET 18916 

()interessos de capitals propis 

5% despeses fixes 146 146 

DISPONIBILITATS DE L’EMPRESARI 18770 

()mà d’obra 18770 18770 

BENEFICI 0 

En tractarse d’una empresa familiar considerem els beneficis com 
pagament de la mà d’obra de l’empresari. En la situació actual resulta la 
quantitat de 1.564 euros mensuals.



ANNEX IV. PROPOSTES DE MILLORA



1. INTRODUCCIÓ 

Ja hem comentat al treball el problema de l’aigua i la sequera que 
pateix la zona. Per aquest motiu hem de pensar en canvis en la producció 
i mètodes que protegeixin els cultius. En aquest annex s’exposen els 
principals condicionants de la zona d’estudi així com propostes de millora 
per al futur. 

2. CONDICIONANTS 

2.1. Estratègia productiva: permacultura. 

El sistema de producció i de disseny que s’empra a l’hora de 
treballar la finca és la permacultura. No hi ha cap altra alternativa a 
valorar com a més oportuna ja que d’entrada, el promotor, va pensar en 
un sistema de producció respectuós amb el medi, que permetés recuperar 
els costums antics, i produir amb agricultura ecològica. La permacultura 
engloba tots aquest aspectes incloent l’aspecte estètic. 

Permacultura és un sistema de disseny per a la creació de 
mediambients humans sostenibles. La paraula significa agricultura 
permanent i també cultura permanent, doncs les cultures no poden 
sobreviure molt temps sense una base agrícola sostenible i una ètica en 
l’ús de la terra. 

La permacultura es basa en la observació dels sistemes naturals. No 
tracta amb les plantes, animals, aigua, infraestructures i tots els elements 
existents de manera separada, sinó que pretén crear relacions entre ells 
segons la forma en que ubiquem els diferents elements en el paisatge. 

El més important és crear sistemes ecològics i econòmicament 
viables. Per ferho s’aprofita al màxim les qualitats inherents a tots els 
elements de l’entorn. 

El fet de tenir la voluntat de voler portar a terme agricultura 
biològica, dins el context de la permacultura, condiciona en gran mesura 
la manera de conduir l’explotació, sobretot en els aspectes de 
mecanització i manteniment del terreny. Tots els tractaments 
convencionals amb herbicides, insecticides i productes fitosanitaris (de 
síntesi) han de ser substituïts per altres recursos. 

La permacultura en el sentit productiu ens introdueix a la 
diversificació dels cultius, a la no lluita amb les mal anomenades males 
herbes, la utilització de mulch de diversos materials (palla, paper, males



herbes…) i un llarg etz. Ja que la permacultura no té unes lleis ben 
definides sinó que es basa en l’experiència i està en continua evolució. 

La permacultura, com a sistema de disseny, pretén la màxima 
eficiència energètica amb una planificació eficient d’aquesta, fent servir 
sempre que sigui possible recursos biològics i ciclant l’energia al màxim. 

En la permacultura la diversitat està relacionada amb l’estabilitat. Es 
considera molt important tenir el màxim  de diversitat per poder tenir una 
producció escalonada al llarg de les diferents estacions, per la varietat i 
riquesa de diferents elements que comporta, per la comoditat del treball 
repartit al llarg de l’any… 

En definitiva la permacultura intenta aprofitar al màxim les 
característiques de que es disposa, utilitzant la observació, la informació i 
la imaginació per crear un sistema permanent, és a dir, que no esgoti el 
medi, sinó que l’eficiència en l’ús de l’energia i els recursos el faci 
perdurable i evolutiu en el temps. 

2.2. El clima 

El limitant principal de la finca és l’aigua. Tenim a la zona condicions 
de sequera, de manera que les pluges ens afavoriran, sobretot les de 
tardor i primavera. Tenim a favor, però, que la humitat relativa és 
força elevada, de manera en que la evapotranspiració no és gaire 
elevada. Aquesta, veiem en l’annex de l’estudi climàtic, que la més 
elevada és els mesos de juny, juliol i agost, de manera que aquest factor 
juntament amb les escasses pluges d’aquesta època, farà que les plantes 
hagin de suportar un estrés hídric important, per tant haurem de limitar els 
cultius en aquesta època (veure punt 4 d’aquest annex), i haurem de 
pensar en mètodes que evitin l’evaporació de l’aigua. Un dels mètodes 
més utilitzats en permacultura és la pràctica de l’acoltxat (veure punt 2.5. 
d’aquest annex). 

Utilitzant l’acolxat també evitarem l’assecament del terra que es pot 
produir quan faci molt de vent. Com hem vist en l’estudi climàtic, segons 
les dades de l’estació meteorològica del Vendrell el vent no és un factor 
limitant, però sabem pel promotor que de vegades sí bufa molt de vent, 
de manera que ens afectarà als cultius. Si disposem de suficient aigua 
podríem fer una regada per paliar els seus efectes, i podríem introduir 
tallavents entre les parcel.les per a protegir els cultius (veure punt 3.8. 
d’aquest annex). 

Tenim doncs a la zona condicions de sequera, però amb la utilització 
d’alguns mètodes protectors podem aconseguir un bon desenvolupament 
dels cultius. Tot i així, com que depenem molt de les condicions 
climàtiques, ens podem trobar en determinats moments que no plou i no



podem regar gaire. En aquest cas haurem de procurar utilitzar l’aigua 
disponible per a les plàntules petites, les quals estan en el moment més 
delicat del seu desenvolupament. 

2.3. Aigua. 

L’aigua és el bé més preuat de la finca, i és escàs. Tenim dues 
basses, una de 67.200 litres a la feixa 10 i una més petita de 20.000 litres 
entre les feixes 6 i 7. Les dues estan alimentades per l’aigua que ve de la 
muntanya, i en Lluis Javier Freire recorda que quan va entrar a la finca el 
cabal de la font de la bassa gran era d’uns 5 litres per minut. Aleshores no 
s’havia de preocupar gaire per la disponibilitat de l’aigua, però 
actualment és el principal limitant i condiciona la quantitat de cultius que 
s’hi poden fer així com a la pràctica de mètodes que protegeixin els cultius 
de l’assecament. 

Durant el temps en que s’ha fet el projecte el cabal de la font de la 
bassa gran ha variat. A l’hivern era d’un litre per minut i a l’estiu, després 
de les pluges de la primavera era de 2 litres per minut. El cabal de la font 
de la bassa petita és de 0,25 litres per minut. 

Aquesta variabilitat fa difícil una planificació productiva que 
s’adapti a l’aigua disponible, de manera que la previsió del pla productiu 
serà orientatiu. Tot i així probablement ens trobarem que en alguns 
moments les plantes han de passar una mica de set. Haurem de procurar 
però que les plàntules petites sí siguin regades. 

D’altra banda, la conductivitat elèctrica de l’aigua és de 0,515 
dS/m, de manera que no hauria d’haver problemes d’absorció de l’aigua 
per les arrels. 

2.4. El sòls de la finca 

Com hem vist en l’annex de l’anàlisi del sòl, tenim uns sòls que 
gaudeixen d’una bona estructura i textura. Els sòls de la finca pertanyen al 
grup de les classes franques, i com mostra la taula 1 la capacitat 
d’emmagatzemar aigua és mitja/alta, i en el nostre cas això ens beneficia 
molt. D’altra banda, la capacitat d’emmagatzemar nutrients és mitja i la 
permeabilitat mitja/baixa.



Taula 1. Comportament probable del sòl segons textura (PORTA et al.1986). 

Propietat Comportam 
ent 

Permeabilitat Mitja/baixa 

Superfície específica Mitja 

Compacitat Mitja 

Temperatura primavera Mitja 

Capacitat per emmagatzemar nutrients Mitja 

Dificultat de maneig del sòl Més fàcil 

Capacitat per emmagatzemar aigua Mitja/alta 

Energia de retenció de l’aigua mitja 

D’altra banda, són sòls molt calcaris i no salins, amb un alt contingut 
d’elements grollers, però s’ha observat que els cultius hi creixen bé llevat 
d’una part de la zona 5 (veure plànol de zones homogènies a l’annex II). 

Pel que fa al pH, es tracta de sòls moderadament bàsics, però no 
afecta al bon desenvolupament dels cultius. També tenim que els sòls 
gaudeixen d’un bon contingut de matèria orgànica, inclús a la zona 4 
tenim un excés de matèria orgànica. 

Quant a fertilitat química són en general sòls rics en Ca, Mg i K. El P és 
el nutrient que més ens falta, ja que tenim un nivell baix a les zones 5 i 6 i 
molt baix a les zones 1, 2 i 3. Aquestes deficiències es poden corregir 
mitjançant l’aplicació de les dosis de fertilització proposades en el punt 3.6. 
d’aquest annex.



2.5. Acolxat 

L’acoltxat és una pràctica que es fa servir molt en agricultura 
ecològica i sobretot en permacultura. Concretament el mulch és una 
cobertura vegetal que sovint s’aplica sobre el sòl i que té molts 
avantatges. Cal tenir en compte que la terra despullada es queda 
desprotegida davant les inclemències i rigors del temps, així s’asseca, 
s’erosiona… Disposar d’una capa protectora és molt útil ja que aporta 
calor al sòl, així els sers que viuen a la terra estan més còmodes i realitzen 
millor les seves funcions. A més, una cobertura de mulch limita 
considerablement l’evaporació de l’aigua i frena l’impacte de les pluges 
fortes i del vent. També, la majoria de les herbes són asfixiades sota una 
capa d’acolxat de suficient espessor. Les poques que arriben a travessar 
l’acolxat poden ser fàcilment arrancades a mà. 

2.6. Labors de cultiu 

En el maneig del sòl és important utilitzar llauradors que no voltegin, 
només per airejar el sòl, així com fomentar les formes de vida, sobretot els 
cucs, que també airegen els sòls compactats i generen humus amb la 
seva excressió. El paper dels cucs de terra és importantíssim en l’ecologia 
dels sòls. Aquests animalons excaven el sòl en profunditat, fins a varis 
metres. A part d’això, tot el seu cos és un intestí on es barregen els 
components orgànics i minerals del sòl amb els sucs gàstrics fins a produir 
uns acúmuls més fins i estables. Així s’origina el conegut complex argilós 
húmic. Els excrements dels cucs de terra contenen altes concentracions 
de substàncies nutritives (M.L. Kreuter, 1994). 

S’exposen aquest fets donada la importància que té per la 
permacultura, com a filosofia vital, el fet conservar la riquesa natural, amb 
el sòl com a principal recurs i substent del conjunt de la vida. 

2.7. Adobat 

La importància dins el context de la permacultura i l’agricultura 
ecològica de no posar productes químics per adobar la terra, a part dels 
evidents avantatges sobre la salut humana, té una explicació molt 
raonable i és que les sals dels adobs químics són molt solubles i les arrels les 
absorbeixen molt ràpid i sense cap esforç. Les plantes no tenen 
pràcticament cap elecció, prenen ràpidament allò que els hi és 
subministrat i és fàcil que aparegui un excés. A les fulles s’acumulen sals de 
nitrogen sobrant, varia la pressió osmòtica per acció de les sals, la qual 
cosa provoca acumulació de massa aigua a l’interior de les plantes, 
inundació de teixits i disminució de la resistència a diferents malalties. Els 
sistemes radiculars de les plantes que viuen en aquest “paradís” són 
incitades a l’atrofia; buscar aliment, en aquestes condicions ja no té sentit. 
Les bactèries dels nòduls que produeixen nitrogen, tan beneficioses,



desapareixen així com també els cucs (“llauradors de la terra”), que es 
retiren quan la terra és sistemàticament adobada amb sals solubles. En 
aquest context, actualment considerat productiu, la vida al sòl ja no és 
afavorida i s’empobreix. L’efecte estimulador de la concentració de sals 
sobre el creixement provoca, també, un gran consum d’humus, veientse 
així modificada l’estructura de sòl. Es pot dir que la utilització de productes 
químics, per desconeixença, provoca una cadena d’empobriment del sòl i 
augment de les necessitats d’adob i baixada de la quantitat dels 
productes amb la conseqüent necessitat d’utilitzar més productes 
fitosanitaris de conservació,… tot això és molt rentable per algunes 
indústries però gens favorables per la conservació de l’estat natural del sòl i 
la seva implicació directa amb la salut humana. (M.L. Kreuter, 1194). 

De tal manera que per fertilitzar els sòls utilitzarem només adobs 
orgànics i adobs verds. 

2.8. Cultius descartats 

Com ja hem dit a l’annex de situació actual el rabanet li surt picant i 
la pastanaga és un cultiu que li costa molt de ferse, de manera que no és 
un cultiu adequat per la sequera, i a més costa molt de desherbar. Per tant 
no farem aquests cultius. 

Darrerament també ha observat que el pèsol tampoc li surt gaire bé, 
per tant també descartem aquest cultiu. 

Pel que fa a la resta els farem tots els que fèiem, i cobrirem la 
demanda del mercat d’aquests cultius que no fem comprant a altres 
productors ecològics de la zona. 

2.9. La influència de la lluna 

Es tindrà en compte la lluna a l’hora de sembrar les diferents 
hortalisses. A pesar de ser un tema molt poc estudiat acadèmicament, 
l’experiència demostra que la influencia és real i tenir en compte la fase 
d’aquest astre afavoreix la producció. 

Les normes més comunes seguides per l’agricultura tradicional i que 
emprarem en aquest cas: 

 Sembrar en lluna creixent (entre lluna nova i lluna plena) totes les 
plantes que creixen en altura i produeixen fruits, com tomàquets, 
mongetes… 

 Sembrar en lluna minvant (entre lluna plena i lluna nova) les plantes 
que es desenvolupen sota terra, naps, patates… o a peu de terra, 
com l’enciam. Aquest si el plantem en lluna creixent tendeix a pujar 
en flor prematurament.



3. PROPOSTES DE MILLORA 

3.1. Introduir nous cultius 

Hi ha cultius com el meló i la patata que s’adapten a les condicions 
de sequera, de manera que introduirem aquests cultius. D’altra banda, el 
promotor també vol introduir altres cultius per a tenir més diversitat. Aquests 
són: l’escarola, la coliflor, la col xina, l’àpit, la borraja, el julivert, el pebrot 
del padrón i la síndria. 

També vol introduir fruiters que s’adaptin al clima, i plantarlos a les 
feixes de secà que estan per damunt de la bassa gran (feixes 11, 12, 13, 14 
i 15). Aquests podrien ser magraners, presseguers, albercoquer i vinyes. 

Al marge de tota la zona d’hort s’establirà una plantació de timó, 
sàlvia i romaní, amb la utilitat més enllà de la visual i de les pròpies herbes, 
ja que la sàlvia, en ser fortament aromàtica, espanta orugues, pugons i 
cargols. L’acció protectora davant algunes plagues de les plantes 
aromàtiques fa que sigui beneficiós introduir les plantes en diferents punts 
de l’hort i combinades amb les hortícoles. 

La introducció de fruiters i d’aromàtiques, però, no es contempla en 
l’anàlisi econòmic i es deixa a criteri del promotor. 

3.2. Augmentar i disminuir cultius actuals 

Al igual que el meló i la patata, el tomàquet és un cultiu que 
s’adapta bé a les condicions de sequera, de manera que augmentarem 
la producció de tomàquet i tomacó. 

També potenciarem cultius de cicle curt, ja que estan molt poc 
temps al sòl i gasten poca aigua. Així doncs, augmentarem la producció 
d’enciams i mantindrem la producció d’espinacs i bledes. I com ja hem dit 
en l’anterior apartat, introduirem l’escarola. 

No variarem gaire la producció de porros, ceba tendra, calçots, 
bròquil, i farem menys remolatxa, carxofa i faves, i sobretot farem menys 
producció de cultius de primavera/estiu que és quan més estrés hídric 
poden patir les plantes. Aquests són: carbassa, carbassó, pebrots, 
albergínia, cogombre i mongeta. En el punt 4 d’aquest annex hi ha els 
detalls de les superfícies ocupades i les produccions de cada cultiu. 

Així doncs, no podrem cobrir tota la demanda del mercat, per tant 
comprarem els productes que ens faltin a altres agricultors ecològics de la 
zona.



3.3. Labors de cultiu 

A més d’utilitzar el cultivador i el motocultor com fins ara, és proposa 
l’adquisició d’una fresadora per treballar millor el sòl, ja que amb el 
motocultor queden terrossos. A més a més també serà de gran ajuda per 
a incorporar l’adob verd al sòl. 

En l’estudi econòmic, però, no es contempla, i es deixa a criteri del 
promotor. 

3.4. Rotació 

Fins ara el promotor no ha seguit una rotació gaire definida, 
simplement ha procurat no plantar en dos anys el mateix cultiu i les liliàcies 
les ha fet totes al mateix lloc ja que ocupen molt espai i temps. 

En endavant es seguirà el mateix criteri, però a més a més es 
procurarà fer una rotació seguint el criteri de les exigències nutritives dels 
cultius, en la mesura del possible degut a que hi ha una gran quantitat de 
cultius i de vegades serà difícil ferlos quadrar. D’aquesta manera es pot 
recuperar millor la fertilitat del sòl sense sobreexplotar el medi, ja que en el 
sòl empobrit es plantaran espècies que afavoreixin la recuperació 
d’aquest i es plantaran les hortícoles en cicles que respectin els ritmes 
naturals de la terra, sense necessitat d’incorporar productes químics. Un 
cop el sòl ha recuperat tota la seva vitalitat s’introduiran espècies amb 
més necessitats nutritives. 

Hi ha hortícoles molt exigents, que requereixen un abonat orgànic 
abundant i suporten la matèria orgànica parcialment descomposta, 
compost jove i inclós fems, com poden ser api, col, patata, cogombre, 
pebrot albergínia i porro. 

Plantes mitjanament exigents, que prefereixen un abonat orgànic 
moderat a base de compost molt descompost, són ceba, pastanaga, 
porro, escarola, carbasses, bleda, espinac, enciam, remolatxa, cogombre, 
meló, carbassó, síndria, escarola i aromàtiques. 

Plantes amb exigències baixes pel que fa a nutrients són: pèsols, 
faves, mongetes i la majoria de lleguminoses. 

La rotació consisteix en seguir aquest ordre: que les poc exigents 
segueixin les mig exigents i aquestes segueixin les molt exigents. Com que 
farem poc de lleguminoses, ens limitarem a procurar de no cultivar plantes 
molt exigents després de cultius que també siguin molt exigents.



Taula 2. Rotació de cultius 

Primer any Segon any Tercer any Quart any 

Cultius Molt 
exigents 

Mig 
exigents 

Poc 
exigents 

Adob verd 

3.5. Acolxat a quins cultius 

Malgrat l’efecte beneficiós de l’acolxat, no ho és per a tots els 
cultius. Per exemple, a les cebes i alls no els hi va bé ja que són plantes 
molt petites i poden sortir podridures. Després hi ha cultius de cicle curt 
com l’enciam que si es fa acolxat poden quedar petits. A més a més quan 
creix ja fa ell mateix l’acolxat. El mateix passa amb l’espinac, remolatxa i 
bleda i l’escarola. 

Amb la resta de cultius sí que acolxarem, i ho farem amb palla, la 
qual és un material ideal per a protegir el sòl, que el recobreix deixant 
circular l’aire i l’aigua, però hem de tenir en compte que aporta poc 
aliment per a les plantes (ja que conté poc nitrogen), però de fet no 
utilitzem la palla amb aquesta finalitat. 

3.6. Millorar l’adob verd 

L’adob verd el farem créixer sempre que tinguem un espai sense 
cultivar, sobretot les parcel.les que compleixin el quart any de rotació, de 
manera que protegirem el sòl de l’erosió causada per la pluja o el vent. 
Altres beneficis de l’adob verd són: 

 Estimular la vida microbiana de la terra, la qual alimenten 
abundantment per la seva fàcil fermentació. 

 Millorar l’estructura de la terra mitjançant les seves arrels. 
 Protegir el sòl contra l’erosió. 
 Proporcionar elements nutritius al cultiu següent 
 Suprimeixen el rentat dels elements nutritius. 
 Aporten nitrogen si són lleguminoses. 
 Milloren la circulació de l’aigua a través de la terra. 
 Limiten la invasió de les males herbes. 

Si plantem l’adob verd a l’hivern,  l’ordicivada, que era el que fèiem sevir, 
és idoni per aquesta època de l’any. A més a més el promotor pot 
aconseguir llavor ecològica i s’adapta molt bé a la sequera i deixa un bon 
aport de fòsfor, que és un nutrient que tenim en dèficit als nostres sòls. Els



terrenys que quedessin despullats a l’estiu podríem continuar posanthi 
mostassa, la qual ens aportaria nitrogen i un bon contingut de fòsfor. 

Les taules 3 i 4 mostren els rendiments i els nutrients que deixen al sòl 
l’ordicivada i la mostassa: 

Taula 3. Rendiments i continguts de nutrients de la mostassa (HaslerHofer, 1976) 
Cultiu Matèria seca 

tn/ha 
N                                P                        K 

kg/ha 
Mostassa 2 60,5                           9                        67 

Taula 4. Rendiments i continguts de nutrients de l’ordi i la civada (VohnleinVetler, 1953) 
Ordi hivern 1,8 12,3                        2,2                          10 
Civada 1,5 13,4                         2,2                       10 

3.7. Millorar l’adobat 

El manteniment del terreny és un dels punts claus en permacultura. 
És de vital importància recuperar la vida natural del sòl, amb la presència 
de cucs de terra. Per aquest motiu s’inclourà, a part dels adobs verds, 
adobs orgànics aconseguits de fora de l’explotació i compost fet a la 
mateixa finca amb tot el material de rebuig orgànic. En el nostre cas però, 
no tenim compost casolà ja que va a parar tot a les gallines, de manera 
que el compost que farem sevir vindrà de fora. 

3.7.1.Proposta de fertilització 

Com hem vist en l’annex d’anàlisi del sòl, tenim carències de fòsfor a 
les zones 1, 2, 3, 5 i 6, de manera que farem els càlculs de necessitats de 
fertilització segons aquestes zones. 

Hem escollit com a adobat els fems de conill compostats, ja que són 
els que tenen més quantitat de fòsfor: 

Taula 5. Composició nutricional de fems de conill compostats expressats 
Com a percentatge, en unitat fertilitzant, sobre matèria seca. 

K1 % MS N P205 K20 
0,5 35,6 2 3,4 3,4 

Com mostra la següent taula, segons Lopez y Lopez (1978), per a 
tenir un nivell correcte de fòsfor en el sòl hauríem de tenir entre 35 i 71 mg 
P/kg sòl, en el cas de les hortícoles, i entre 19 i 37 mg P/kg sòl en el cas de 
la patata.



Taula 6. Una norma del POlsen utilitzat a Espanya 

Dades expressades en mg P/kg sòl 

Hem d’arribar a un nivell correcte d’uns 35 mg P/kg sòl, que ens 
servirà tant per les hortícoles com per la patata, i per assolirho necessitem: 

• 56,7 kg/ha a la zona 1 
• 52,2 kg/ha a la zona 2 
• 72,7 kg/ha a la zona 3 
• 20,6 kg/ha a la zona 5 
• 25,8 kg/ha a la zona 6 

Els càlculs s’ha fet de la següent manera: 

Da * mg fòsfor que falten per arribar a 35 mg/Kg sòl * 

* 1kg P/10 6 mg P * 103kg sòl/Mg sòl * 0,25 m sòl * 10000 m 2 /ha 

Treballarem doncs amb la zona 3 que és la més limitant en aquest nutrient: 

72,7 kg P/ha * 100 kg MS / 3,4 Kg P * 100 kg fem / 35,6 kg MS = 6.007 kg fem 
/ ha 

De manera que necessitem aplicar 6.007 Kg de fems /ha. Aquest 
valor, però, l’hem de multiplicar per dos donat que el primer any només 
s’allibera un 50 % dels nutrients. Per tant haurem d’aplicar 12.014 kg de fem 
/ ha. Ho aplicarem a totes les zones llevat de la zona 4 el primer any de 
cultiu (que correspon a la feixa 10) donat que tenim uns nivells excessius de 
nutrients, inclús de fòsfor, i això pot portar problemes d’antagonisme amb 
altres nutrients, com el ferro. També tenim un nivell excessiu de matèria 
orgànica, i en aquests casos és aconsellable no fer aportacions 
orgàniques. 

3.8. Altres 

Per tal d’adaptarnos a les condicions de la zona hi ha altres 
mètodes que podem utilitzar. Un seria estar pendent de les pluges per tal



de fer les plantades, i si fes molt de vent procurar fer una regada. D’altra 
banda és recomanable fer un reg de recolzament, sobretot a les èpoques 
més seques, però procurant sempre que les plàntules petites sí siguin 
regades ja que estan en l’estadi més delicat del seu desenvolupament. 
D’altra banda, el promotor s’estima més plantar els cultius amb un marc 
de plantació més gran de l’establert a fi que les plantes no competeixin 
tant per l’aigua. 

Altres actuacions no contemplades en aquest projecte però que les 
deixem a criteri del promotor és que  fi d’evitar els efectes del vent es 
podria introduir tallavents als marges. Les oliveres, per exemple, 
compleixen aquesta finalitat i a més s’adapten al clima de la zona. Abans 
però les oliveres no es facin adultes es podrien posar canyes de bambú. 
Una altra seria fer planter ecològic de plantes resistents a la sequera, així 
com guardar les llavors ja que estarien més adaptades a les condicions de 
sequera. La construcció de basses a les parts altes de la finca a fi 
d’emmagatzemar l’aigua de pluja seria una altra possibilitat, però ja hem, 
dit que de moment el promotor no vol invertir en infraestructura. 

4. ALTERNATIVA I ROTACIÓ PER A UN ANY TIPUS 

Com que els cultius són molts i variats, resulta difícil fer una 
programació productiva amb les seves rotacions, de manera que a la 
taula 7 presentem la planificació productiva per a un any tipus. 

Les superfícies que mostra la taula 7 corresponen a les ocupades per 
als cultius, tenint en compte que  cultius com l’enciam, l’espinac, 
l’escarola i la bleda, a mesura que es van collint deixen espai lliure per a 
tornarhi a cultivar. 

La taula 8 mostra en canvi les superfícies totals utilitzades per al 
cultius, que en molts casos seran les mateixes que les superfícies ocupades. 
Tenim que en total la superfície cultivada és de 13.600 m2 d’hortícoles i 
2990 m2 d’adob verd. 

La mateixa taula també mostra els rendiments i la producció anual, i 
com ja hem comentat, el marc de plantació dels cultius és més gran que 
l’estandard, de manera que els rendiments, en la majoria dels casos, serà 
inferior que els rendiments presentats en l’annex III. 

En fer la planificació dels cultius, hem tingut en compte que a l’any 
20072008 a la feixa 3 va haverhi mostassa i a les feixes 5 i 9 va haverhi 
ordicivada, de manera que no cultivarem adob verd a l’any 20092010. 
També hem tingut present que la feixa 10 (que correspon a la zona 4 de 
zones homogènies), té nivells excessius de nutrients i de matèria orgànica,



de manera que hi cultivarem tomàquet que és una hortícola molt exigent 
en nutrients. 

Taula 7. Rotació any 2009  2010 

TEMPS DE CULTIU AL CAMP  (20092010) 

Feixa Cultiu S(m 2 ) Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun 

1 Mostassa 1.260 × × × × × × 

Patata 920 × × × × × 

Porros 480 × × × × × × × × 

2 Calçot 600 × × × × × × × 

Cebes 360 × × × × × × × × × × × × × 

Enciam 400 × × × × × × × × × × × × × 

3 Espinac 240 × × × × × × × × × × × × × 

Escarola 100 × × × × × × × × 

Remolatxa 100 × × × × × × × × 

Carbassa 480 × × × × × × × × 

4 Carbassó (1) 160 × × × × × × × × 

Meló 480 × × × × × × × × 

Síndria 150 × × × × × × 

Tomacó 500 × × × × × × × × 

5 Pebrots 130 × × × × × × × × 

Albergínia 170 × × × × × × × × 

Cogombre 100 × × × × × × × 

6 Ordicivada 900 × × × × 

Col 600 × × × × × × × × 

7 Col xina 120 × × × × × × × × 

Bledes 500 × × × × × × × × 

Apit 40 × × × × × × × 

8 Mostassa 830 × × × × × × 

Patata 830 × × × × × 

Mongeta 215 × × × × 
9 Carxofa (2) 250 × × × × × × × × 

Borraja 90 × × × × × × 

Tomàquet 660 × × × × × × 

10 All tendre 300 × × × × × × × × 

Faves 200 × × × × × × × × 

16 Coliflor 250 × × × × × × × × 

Bròquil 250 × × × × × × × × 

Julivert 40 × × × × × × × 

(1) Plantació des de març 2008 

(2) Cultiu fins abril 2010



Taula 8. Producció anual 

Cultius S (m 2 ) Marc plantació Rendiment Producció 
(Kg) 

Enciam maravella 1.200 0,35*0,5 17.500 2.100 
Enciam fulla roure 1.200 0,35*0,5 17.500 2.100 

Espinacs 1.440 0,3*0,5 5.000 720 
Escarola 205 0,4*0,5 17.500 360 
Bledes 800 0,4*0,5 10.000 800 

Remolatxa 120 0,2*0,3 10.000 120 
Porros 300 0,1*0,9 8.700 260 

Ceba tendra 360 0,2*0,3 12.000 430 
All tendre 300 0,1*0,3 6.500 195 

Calçot 600 0,3*0,9 8.700 520 
Coliflor 250 0,5*0,5 18.000 450 
Bròquil 250 0,5*0,5 18.000 450 

col 1.000 0,5*0,5 15.000 1.500 
Col xina 160 0,5*0,5 10.000 160 

Àpit 40 0,2*0,4 10.000 40 
Carxofa 250 1*1 4.500 110 
Faves 200 0,2*0,3 6.000 120 

Borraja 90 0,2*0,5 10.000 90 
Julivert 40 0,2*0,3 5.000 20 

Carbassa 480 1,2*2 6.500 310 
Carbassó 160 1*2 7.800 125 
Tomacó 500 0,5*1 31.000 1.550 

Tomàquet 660 0,6*1 31.000 2.050 
Pebrot padrón 30 0,6*0,6 10.000 30 
Pebrot  fregir 25 0,6*0,8 15.000 38 

pebrot escalivar 75 0,6*0,8 15.000 110 
Albergínia 170 0,6*1 8.500 145 
Cogombre 100 1*2 5.000 50 

Meló 480 1*1,2 5.000 240 
Síndria 150 1*1,5 8.500 130 

Mongeta 215 0,6*0,6 10.000 215 
Patata 1.750 0,6*0,8 20.000 3.500 

Ordicivada 900 2.000 180 
Mostassa 2.090 2.000 418 

5. AVALUACIÓ FINANCERA DE LA MILLORA 

5.1. Ingressos anuals 

A partir de les produccions totals anuals, podem calcular els ingressos 
anuals de l’explotació, que són en total  55.006 euros. La taula 9 els mostra 
els ingressos detalladament:



Taula 9. Ingressos anuals 
Cultius Producció 

(Kg) 
Unitat Producció 

(unitat) 
Euros/ 
unitat 

Ingressos 
anuals 

Enciam maravella 2.100 peça 5.250 1,2 6.300 

Enciam fulla roure 2.100 peça 5.250 1,2 6.300 

Espinacs 720 kg 720 4,5 3.240 

Escarola 360 peça 900 1,2 1.080 

Bledes 800 kg 800 2 1.600 

Remolatxa 120 manat 300 1,5 450 

Porros 260 manat 520 1,5 780 

Ceba tendra 430 manat 860 1,5 1.290 

All tendre 195 manat 490 1,5 735 

Calçot 520 unitat 10.400 0,15 1.560 

Coliflor 450 peça 750 2 1.500 

Bròquil 450 peça 750 2 1.500 

Col 1.500 peça 2.000 2 4.000 

Col xina 160 peça 230 2 460 

Apit 40 kg 40 2 80 

Carxofa 110 kg 110 3 330 

Faves 120 kg 120 2 240 

Borraja 90 kg 90 2 180 

Julivert 20 kg 20 0  

Carbassa 310 kg 310 3 930 

Carbassó 125 kg 125 2 250 

Tomacó 1.550 kg 1.550 5 7.759 

Tomàquet 2.050 kg 2.050 3 6.150 

Pebrot padrón 30 kg 30 6 180 

Pebrot fregir 38 kg 38 2,5 95 

Pebrot escalivar 110 kg 110 2,5 275 

Albergínia 145 kg 145 2,5 362 

Cogombre 50 kg 50 2 100 

Meló 240 kg 240 2 480 

Síndria 130 kg 130 2 260



Mongeta 215 kg 215 6 1.290 

Patata 3.500 kg 3.500 1,5 5.250 

TOTAL 55.006 

5.2. Avaluació financera 

Degut a l’augment de l’activitat agrícola, els ingressos anuals de 
l’explotació augmenten, però també ho faran algunes despeses. Hi ha 
despeses que es mantindran fixes, ja que no estan condicionades per 
l’augment de la producció; aquestes són: 

 Reocupació 
 Despeses fixes anuals 
 Amortitzacions 
 Contribucions i impostos 
 Interessos 

Les despeses anuals d’explotació, però, incrementaran. La superfície 
utilitzada pels cultius augmenta de 5115 m 2 a 13600 m 2 , això és un 70 %, de 
manera que estimem les despeses anuals augmentaran de la següent 
manera: 

 Adquisició de llavora i plantes: un 70 % 
 Adquisició de fertilitzants: un 70 % 
 Reparacions automòbil: un 50 % 
 Carburants i lubricants: un 70 % 
 Telèfon: un 20 % 

La taula 10 mostra els resultats de l’avaluació financera, i tenim  que 
els ingressos nets són de 31.379 euros anuals, que suposa un sou de 2.615 
euros mensuals. 

Teníem amb la situació actual uns ingressos de 18.770 anuals (1.564 
euros mensuals), de manera que hem incrementat els ingressos un 40 %.



Taula 10. Avaluació financera 

Euros Euros 

PRODUCTE TOTAL 55.006 

() AUTOCONSUM 730 730 

PRODUCTE FINAL 54.276 

()Despeses fixes anuals 
Autònoms 
Parada mercat 
Assegurança parada mercat 
Pago renta terra 
Assegurança cotxe 

TOTAL 

() Despeses anuals d’explotació 
Adquisició llavors i plantes 
Adquisició fertilitzants 
Reparacions automòbil 
Carburants i lubricants 
Telèfon 

TOTAL 

2.040 
460 
100 
21 

300 

4.050 
1.620 
1.200 
9.450 
1.440 

2.921 

17.760 

VALOR AFEGIT BRUT A PREU DE MERCAT 33.595 

() Amortitzacions 
Eines 
Instal.lació reg 
Coberts per maquinària 
Cotxe 

TOTAL 

600 
1.000 

60
50 

1.710 

PRODUCTE NET 31.885 

() Contribucions i impostos 
Matrícula cotxe 
Terres IBI 
Mòduls 

TOTAL 

40
20 

300 
360 

RENTA AGRÀRIA O VALOR AFEGIR NET 31.525 

() Interessos de capitals propis 
5% despeses fixes 146 146 

DISPONIBILITATS DE L’EMPRESARI 31.379 

()Mà d’obra 31.379 31.379 

BENEFICI 0
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