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L’ESPIGALL, S.C.P. 
 
www.espigall.cat 
 
PUNTS CLAU QUE ENS DIFERENCIEN: 
 
-Recerca i investigació des de fa més de deu anys  
-Producció basada en varietats locals (qualitat, gust, tradició...) 
-Ús de tècniques  agronòmiques actuals 
-Proximitat i confiança amb els nostres clients 
-Diversificació de serveis, no només produïm hortalisses 
 

 

http://www.espigall.cat/


L’ESPIGALL, S.C.P. 
OBJECTIUS D’AQUESTA MANERA DE PRODUIR: 
 
-Contribució a l’increment de 
l’agrobiodiversitat 
-Millora de la salut de les persones, ja sigui pel 
consum com per la menor contaminació 
ambiental. 
-Contribució a la preservació de la memòria 
històrica agrícola i culinària de casa nostra. 
-Sobirania alimentària 
-Estendre i divulgar aquesta manera de produir 



ELS SEUS MEMBRES 

Jordi Puig Roca  
 
Ambientòleg i doctor en Ciències Ambientals especialitat Canvi Climàtic i Canvi Global 
Ambiental.  
 
Ha treballat en el camp de la sostenibilitat i la gestió municipal, així com a 
l’administració pública (Generalitat de Catalunya, departaments de Medi Ambient i 
Presidència, Ajuntament de l’Ametlla del Vallès). 
 
Actualment, investiga a l’ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB) en 
el camp de l’agrobiodiversitat cultivada. És membre del consell assessor de la Xarxa de 
Custòdia del Territori de Catalunya. 
 
Ha publicat diversos articles científics, algun d’ells en revistes d’impacte internacional. 
Ha col·laborat en diverses publicacions, revistes i és autor o coautor de diversos llibres 
en el camp del patrimoni natural i cultural. 
 



ELS SEUS MEMBRES 

 

Cristina Figols i Querol  
 
Ambientòloga llicenciada l’any 2000. Ha treballat de l’any 2002 fins a l’actualitat a 
l’administració pública (Generalitat de Catalunya, departaments de Medi Ambient, 
Presidència i Política Territorial i Obres Públiques) en el camp de la sostenibilitat, la 
planificació territorial i la gestió municipal. 
 

S’ha especialitzat en territori i sostenibilitat, camp en el que ha publicat articles 
(“Avaluació ambiental estratègica i ordenació del territori”, “Agenda 21 de Catalunya: 
el compromís d’un país pel desenvolupament sostenible”), i ha realitzat formació en 
sessions i jornades diverses.  

 

S’ha format també com a pèrit ambiental i té coneixements en Sistemes d’Informació 
Geogràfica per a la gestió ambiental. 
 



LES VERDURES: COM LES FEM? 

Tanquem al màxim els cicles de matèria i energia:  més del 80% de les varietats 
produïdes són locals (de la comarca) i amb producció de llavor a la mateixa finca.  
 
Produïm, no comercialitzem verdures que no siguin de la mateixa finca per 
garantir la màxima qualitat dels productes.  
 
Cultivem, prop de 80 varietats diferents d’hortalisses al llarg de l’any per 
diversificar els riscos productius i per oferir una dieta el màxim de variada i rica als 
nostres clients.  
 
Utilitzem diverses tècniques productives per incorporar el màxim de nutrients a 
les nostres verdures: varietats locals adaptades al  territori i al clima (amb millors 
propietats organolèptiques). 
 
Reduïm els regs al mínim per tal d’evitar plantes amb alts continguts d’aigua i, per 
tant, diluir la concentració de nutrients i els sabors. 
 
Incrementem la matèria orgànica i la flora bacteriana i microbiana del sòl de 
l’explotació per crear plantes més resistents i menys dependents de l’aigua de rec.  
 
Les nostres verdures es produeixen sota criteris de màxim respecte per a la salut 
dels consumidors sense emprar productes químics de síntesi.  
 



EL SÒL: com el millorem 

TREBALLS DEL SÒL 

FERTILITZACIONS ORGÀNIQUES 

ADOBS VERDS 

DINAMITZADORS I BIOFERTILITZANTS 

FERTILITZACIONS INORGÀNIQUES 

ROTACIONS DE CULTIUS,  INCORPORACIÓ I PLANTACIÓ DE 

LLEGUMINOSES 



EL SÒL: com el millorem 



EL SÒL: la retenció d’aigua 

Columna1 sòl nú 2kg/m2 5kg/m2 10kg/m2

unitat mesura 126,34 140,55 151,37 167,21

% absolut 63,17% 70,00% 75,69% 83,61%

% relatiu 11,25% 19,82% 32,36%

y = 0,067x + 0,5636
R² = 0,9962
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EL REG: Com reguem  

Necessitat brutes de reg Espigall 2.234 m3/ha 

Necessitat brutes de reg mitjana hortícoles 3.982 m3/ha 

44% menys d’aigua de reg 
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EL CONSUM ENERGÈTIC 
  kwh/ha l oil/ha l oil/kg produït % 

Bombes reg 3416,88 334,66   42,0% 

Tractor 1896,14 185,71   23,3% 

Vehicles 

desplaçaments 2187,86 214,29   26,9% 

Maquinària  145,86 14,29   1,8% 

Llum i altres 128,57 12,59   1,6% 

Energia humana 357,14 34,98   4,4% 

Total 8132,46 796,52 0,02 100,0% 

Cultiu l/kg 

Arròs convencional 0,256 

Sorgo eco manual 0,033 

Soja eco 0,028 

Blat de moro eco 0,041 

Concepte % entrada energia  Espigall 

llaurat 14,4%   

Maquinària 14,4%   

Diesel 17,7%   

Gasolina 10,8%   

Fòsfor 4,0% 0 

Potassi 1,1% 0 

Calç 13,5% 0 

Llavors 22,2% 0 

Electricitat 0,6%   

Transport 1,4%   

TOTAL 100,0% 59,2% 

Entrades d’energia per a cultiu de soja ecològica 



LES VERDURES 
QUINES HORTALISES FEM? 

Nom comú Origen 

Col de paperina Montseny 

Col de pell de galàpet Llinars del Vallès 

Col d'hivern Castellterçol 

Col set setmanera Llavor comercial 

Enciam 3 ulls Caldes 

Enciam escaroler Llinars del Vallès 

Enciam llarg de Serinyà Serinyà 

Enciam llengua de bou L'Ametlla del Vallès 

Enciam nano d'Alforja Alforja 

Enciams meravella L'Ametlla del Vallès 

Escarola de cabell d’àngel L'Ametlla del Vallès 

Escarola perruqueta (Plumé) La Garriga 

Estirabec Santa Maria de Palautordera 

Fava aiguadolça Caldes  

Fava muchamiel Moià 

Fava reina mora Caldes 

Mongeta de genoll de Crist Llinars del Vallès 

Mongeta del Carall Tagamanent 

Mongeta del ganxet La Garriga 

Nom comú Origen 

Mongeta del metro (tendra) Santa Maria de Palautordera 

Mongeta ganxet terrer L'Ametlla del Vallès 

Mongeta paretana Montseny 

Mongeta rènega Riells del Fai 

Mongeta tendra cuc antiga d'aspre Figaró 

Mongeta tendra lila Riells del Fai 

Mongeta tendra llaminera d'aspre La Garriga 

Mongeta tendra llaminera de mata Santa Maria de Palautordera 

Mongeta tendra perona  La Garriga 

Moniato blanc Llinars del Vallès 

Moniato vermell Vallès Llinars del Vallès 

Nap mallorquí  Palau i Solità 

Pastanaga (manat) Llavor comercial 

Patata buffet (blanc o negre) Odén  

Patata Kenebec Llavor comercial 

Patata red Pontiac Llavor comercial 

Pebrot "piparra" Tolosa 

Pebrot de banya Llavor comercial 

Pebrot morro de vedell groc Llinars del Vallès 



Nom comú Origen 

Pebrot morro de vedell vermell Llinars del Vallès 

Pebrot verd tres caires de Reus Llinars del Vallès 

Pèsol del ganxo Llinars del Vallès 

Pèsol floreta Llinars del Vallès 

Porros (Etern) Llinars del Vallès 

Rave negre Santa Eulàlia de Ronçana 

Ravenet Llavor comercial 

Remolatxa Llavor comercial 

Tomàquet de penjar rosa Etern Llinars del Vallès 

Tomàquet cirerol Caldes de Montbui 

Tomàquet cor de bou Vacarisses 

Tomàquet de Prats Prats de Lluçanès 

Tomàquet pebroter Montornès del Vallès 

Tomàquet penjar Castellar del Vallès 

Tomàquet poma ple Centelles 

Tomàquet pometa L'Ametlla del Vallès 

Tomàquet rosa Etern Llinars del Vallès 

Tomàquet rosa ple Centelles 

Xicòria  Lliçà d'Amunt 

LES VERDURES 
QUINES HORTALISES FEM? 



LES VERDURES 
Quantitat i productivitat 

Cultiu   Unitats  Quantitat  Rendiment Tn/ha 2013 Rend/convencional 

Patata  kg  2.000 26 30 

Ceba  kg  1500 52 49,2 

Carbassa  kg  2.000 30 28 

Calçots  ut  12.000     

Moniato  kg  80     

Tomàquet  kg  1100 41 72 

Carbassó  kg  700 58,3 60 

Albergínia  kg  100 8,3 55 

Pebrots  kg  350 29,2 48,6 

Cols/coliflor  ut  5.000     

Bròquils  ut  2.500     

Enciams  ut  4.500     

Fava  kg  300 17,4 9,3 

Pèsol  kg  200 11,6 6,3 

Ceba tendra  manat  500     

Alls  kg  25 4,6 9,3 

Espinacs  kg  100 11,6 19,5 

Bleda  kg  300 69,4 27,2 

Remolatxa  kg  60 27,8 33,5 

pastanaga  kg  100 37,0 52 

Rave negre  kg  150 0 0 

Mitjana de rendiments       28,28 33,33 

Total kg     9.065     

Total ut     24.000     

Total manats     500     
Biomassa neta   24,12     

Producció mitjana Tn/ha   34,45     

18% menys de rendiment cultiu a cultiu 

Igual rendiment sumant còmput anual 



LES VERDURES 
Qualitat de les nostres verdures 

Espigall Convencionals Ecològics   

Nitrats -6,00 -2,50 

vegades 

menys 

Nitritis 0,00 0,00 no en tenen 

Vitamina C 2,29 1,16 vegades més 

Materia seca 2,61 1,46 vegades més 



LES VERDURES 
COM LES COMERCIALITZEM? 

-Preparem comandes un cop la setmana. Concentrem la tasca de collir en un dia. 
 
-L’Espigall no fa servei a domicili: per apropar els consumidors a l’espai 
productiu, les verdures s’han de recollir en dies convinguts a la mateixa 
explotació. Venir a l’hort és molt gratificant i apropa els nostres clients al 
producte i a nosaltres. És un bon moment per intercanviar opinions i reforçar la 
nostra relació, per fer-la més propera i de confiança. 
 
Tot i això, oferim la possibilitat de distribuir a punts de distribució sempre que la 
hi hagi un mínim de comandes. 
 
-Enviem un correu electrònic setmanal als nostres clients amb productes 
disponibles i informació addicional (nutricional, de cuina, conceptual). 
 
-Oferim també conserves (fetes amb excedents) i pa i pastes; en ocasions fem 
lots o packs especials. 
 

-Disposem de botiga virtual amb catàleg dels nostres productes: 
 

 
 



LES VERDURES 
COM LES COMERCIALITZEM? 

Cistelles  
Requereixen un compromís de 6 mesos de permanència, però el preu és fix i si 
fas comptes, els productes t’acaben sortint més bé de preu. 
 
Cistella gran   L’aconsellem per 4 o 5 persones. Conté: estiu i tardor més de 10 
varietats setmanalment; hivern i primavera, més de 6. Pes aproximat: 12-14kg. 
 
Cistella mitjana  S’aconsella per 3 o 4 persones. Conté: estiu i tardor més de 8 
varietats setmanalment; hivern i primavera, més de 6. Pes aproximat: 8-10 kg. 
 
Cistella bàsica  S’aconsella per a una o dues persones. Conté: estiu i tardor més 
de 6 varietats setmanalment; hivern i primavera, més de 4. Pes aproximat: 6 kg. 
 
A la carta 
Cada setmana s’envia informació dels productes que es poden comprar de forma 
solta i dels seus preus.   
 
Grans consumidors 
En cas de grans comandes, especialment de productes que produïm a l’engròs, 
ens posem d’acord amb el client per acordar preu i modalitat de comercialització. 



LA RECERCA 
Projectes de recerca: 
 
Les varietats hortícoles de mongetes del Vallès Oriental: cas d’estudi la mongeta del 
Carall.  
Estudi finançat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental que ha permès realitzar un 
exhaustiu treball de camp i recuperar una de les varietats més estimades però amb 
major desús de la comarca.  
Descarregar estudi: https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/estudi-
mongeta-del-casrai_sense-annex-3.pdf 
 
Anàlisi de productivitat de varietats locals d’enciam.  
Estudi realitzat amb recursos propis per determinar rangs òptims de fertilització, de 
producció de biomassa, de concentració de nutrients i de composició de fertilització 
òptimes per a la producció de varietats locals d’enciams. 
Accedeix a un resum dels resultats: 
 
Inventari de les varietats locals hortícoles del Vallès Oriental i anàlisi socioambiental. 
En el marc de la tesi doctoral d’un dels socis de l’Espigall, s’ha procedit a inventariar i 
catalogar més de 110 varietats hortícoles locals del Vallès Oriental i municipis veïns i 
analitzar el grau de conservació d’aquestes en funció de diversos paràmetres socials 
econòmics i territorials.   
Accedeix a la relació de varietats localitzades. 
 
Articles científics 
The Effects of Isolation and Natural Park Coverage for Landrace In situ Conservation: 
An Approach from the Montseny Mountains (NE Spain)15 
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L’ASSESSORAMENT AMBIENTAL 
Àmbit agrícola: 
 
- Assessorament i planificació global de finques agrícoles (reconversions a ecològic, 
diversificació de produccions, compatibilització de la biodiversitat amb la producció 
agrícola, etc.). 
- Cursos de formació. 
- Recerca i investigació (redacció d'articles científics i projectes R+D). 
- Comunicació i divulgació ambiental (xerrades, participació en jornades, etc.). 
 
Àmbit territorial: 
 
- Estudis d'Impacte i d'Integració Paisatgística.  
- Informes paisatgístics i d'encaix territorial. 
- Avaluacions Ambientals de Plans i Programes (procés d'avaluació ambiental de 
planejament territorial -redacció i modificació de planejament-). 
- Peritatges ambientals en l'àmbit territorial.  
- Aplicació de la custòdia del territori en la gestió d'espais (plans estratègics de 
conservació de la biodiversitat en finques rústiques, assessorament en contractes de 
custòdia, etc.). 
- Inventaris de patrimoni (inventaris de camins, patrimoni rural, etc.). 
 
Àmbit de planificació ambiental estratègica: 
 
- Plans i programes de gestió de la sostenibilitat a diverses escales (municipal, 
comarcal, etc.). 



D’ALTRES ÀMBITS  
Eines agrícoles manuals: 
 
 
 

../../../ARADA DE RODES/MOV_0010.mp4


EXEMPLES 
- Portades d’estudis i explicar. 



EXEMPLES 
- Portades d’estudis i explicar. 



TIPUS INGRÉS 2013 % 

CISTELLA 30,0% 

CALÇOTS 4,8% 

CARBASSA 0,7% 

CEBA  1,3% 

PATATA 2,7% 

ALTRES (comandes a la carta) 20,3% 

COOPERATIVES 4,7% 

PRODUCTORS 1,4% 

SERVEIS PROFESSIONALS 34,0% 

Total 100,0% 

ÉS VIABLE ? 



TIPUS DESPESA % 

PLANTER 15,62% 

GASOIL 1,66% 

REP. TRACTOR 19,57% 

MATERIAL REG 2,17% 

FERTILITZACIÓ 4,98% 

ALTRES (ofimàtica –inversió-) 33,27% 

COTITZACIÓ  Seguretat Social 22,74% 

Total 100,00% 

ÉS VIABLE? 


