
ES POSSIBLE FER UNA 
AGRICULTURA 
ECOLÒGICA, SOCIAL I 
ECONÒMICAMENT 
SOSTENIBLE EN 
FINQUES PETITES?

La (poca) experiència de 
Planeses



Un projecte de petites dimensions?

La Finca

Finca situada a la Garrotxa
5 ha de camps
30 ha de boscos
Clima mediterrani humit amb 
hiverns freds (efecte d’inversió 
tèrmica molt fort)



Un projecte de petites dimensions?

Les motivacions

Conservació del territori
Projecte de transició: canvi climàtic, 
pic del petroli, sobirania alimentaria.



Un projecte de petites dimensions?

El  projecte
Projecte productiu
150-(300) gallines
10-30-(60) pollastres a la setmana
(15-30 conills a la setmana)
(2 vedells a l’any)
1,5 ha horta 
70-(120) cistelles + 1 mercat 
setmanals
Venta a l’entorn i a Girona i 
Barcelona
3 (4) persones + ajudes



Preguntes que ens ajuden a pensar el 
que estem fent

Quin valor afegit aporta?

Com transmetem aquest valor afegit?

Com retorna a Planese aquest valor?

Som eficients (en condicions actuals)?

Quina interacció té amb les altres feines 
dins del projecte?



Àmbits del projecte

Producció pollastres i gallines

Producció horta

Conserves i menjars preparats

Venda directe a famílies i grups de 
consum

Comunicació i xarxa social



Producció de pollastres i gallines en 
pastures permanents

Descripció

Crear unes noves pastures 
permanents  gestionades pel 
mètode de pastura mòbil intensiva 
(Maneig Holístic)

Producció de pollastres en gàbies 
mòbils

Producció de gallines amb gallines 
mòbil i tanca de malla electrificada



Producció de pollastres i gallines en 
pastures permanents

VALOR 
AFEGIT

Conservació i 
sostenibilitat

Qualitat i servei Xarxa social

Convenci
onal

Alimentació 100% 
pinso

No aliment verd Cada vegada més 
però limitat

Ecològic i 
local 
(Aldi)

Alimentació 100% 
pinso

No aliment verd Cada vegada més 
però limitat

Planeses Recuperació de 
pastures de petites 
dimensions

Garanteix aport 
verd a la 
alimentació
Millora de la 
qualitat
Millora del gust

Coneixement lliure
Formació

Com es 
transmet 
aquest 
valor?

Informació 
visites

Informació estudi i 
diietes
Es nota la 
diferència

Visites, jornades
WWOOFERS

Com 
retorna a 
Planeses
?

Custòdia Atrau i fidelitza 
clients
Rendiment econòn

Nou coneixement
Voluntariat



Producció de pollastres i gallines en 
pastures permanents
Eficiència (competitivitat) actual

És difícil garantir aport verd en 
projectes grans.
A partir de 30 pollastres/setmana i 
200 gallines.
Conills? i vedells?? Combinar 
l’aviram amb herbívors per a 
millorar la gestió del prat, 
augmentar el nº de produccions en 
un mateix espai, i millorar la qualitat 
de la pastura i la qualitat del 
producte. 
Millores en la alimentació 
(fermentats, germinats, blat de 
moro)
Millores addicionals ous.



Producció de pollastres i gallines en 
pastures permanents

Paper dintre del projecte 
Inversió: baixa
Rendibilitat: bona pels pollastre i 
justa per les gallines
Relació amb altres potes del 
projecte: aprofita excedents hort, 
millora distribució de les cistelles 
(augment del cost de les cistelles), 
atractiu pels clients, millora interès 
visites.



Producció d’horta fent servir les els 
recursos de l’entorn

Descripció
Regenerar l’estructura, la fertilitat i 
la vida del sòl fent servir els recursos 
de l’entorn 
- BRF, Biochar
- Microorganismes del Terra del Bosc, 
Biofertilitzants, Bocashi (Agricultura 
Regenerativa)
- Fermentats d’all, fermentats de 
brots, fermentats de peix, calci 
soluble, aigua de mar, (Natural 
Farming).
- Fermentats amb aigua (Plantas que 
Curan Plantas)
- Treball del sòl sense passar la 
fresadora 
- Potenciar activament la diversitat 
(nius himenopters, microhabitats per 
anfivis, refugi pel lliset



Producció d’horta fent servir les els 
recursos de l’entorn

VALOR 
AFEGIT

Conservació i 
sostenibilitat

Qualitat i servei Xarxa social

Convenci
onal

Dependència del 
petroli
Problema greu de 
contaminació 
ambiental

Problema per la 
salut

Desconnexió

Ecològic i 
local 
(Aldi)

Dependència del 
petroli

Sense residus 
químics

Desconnexió

Planeses Disminució dels 
insums externs
Possibilitat de 
treballar amb 
animals
Millora de la 
biodiversitat

Millora gust
Millora valor 
nutricional?
Oferir productes 
específics (dietes 
de salut)

Transmetre 
coneixement
Sobirania

Com es 
transmet 
aquest 
valor?

Necessitat de 
comunicar-ho
Importància de les 
visites

Informació estudis, 
dietes
El consumidor ho 
nota

Comunicació
Jornades
WWOOFERS

Com 
retorna a 
Planeses
?

Custòdia? Atrau i fidelitza 
clients

Nou coneixement
Voluntariat



Producció d’horta fent servir les els 
recursos de l’entorn

Eficiència (competitivitat) actual
Disminució dels costos: S’ha de 
valorar en relació a l’augment de 
producció, qualitat (difícil de valorar) 
i disminució insums externs (depèn 
del mercat)
Valor ambiental més alt?



Producció d’horta fent servir les els 
recursos de l’entorn

Paper dintre del projecte 
Inversió: baixa. Canvis en el disseny 
de l’hort
Rendibilitat: a curt termini?
Relació amb altres potes del 
projecte: és un element important 
per a la venta directa (setmanal) Les 
botigues de productes ecològics 
tenen dificultats per a oferir 
producte fresc a les ciutats. 
Requereix molta ma d’obra per 
unitat de superfície



Transformació: conserves i menjars 
precuinats

Descripció
Donar sortida als excedents de 
producció
Oferir una major varietat de productes 
al llarg de l’any
Oferir una conserva de qualitat i sana
Oferir complements per la salut
Facilitar el dia a dia de la gent
 
Conserves: tomata assecada al sòl, 
remolatxa en escabetx, samfaina, 
xutnei, amanida fermentada (xucrut, 
picklets) 
Menjars: caldo pollastre, croquetes, 
ales de pollastre adobades, rostit de 
pollastre.
Complements: combutxa, kefir d’aigua.
Pollastre per peces: pits, potes 
desossades.
Totes les conserves i menjars preparats 
es presenten en pots de vidre 
retornables



Transformació: conserves i menjars 
precuinats

VALOR 
AFEGIT

Conservació i 
sostenibilitat

Qualitat i servei Xarxa social

Convenci
onal

Problema envasos 
plàstic

Resol una 
necessitat

Ecològic i 
local 
(Aldi)

Problema envasos 
plàstic

Resol una 
necessitat

Planeses Pots de vidre 
reutilizables

Resol una 
necessitat
Conserves vives
Complements salut
Lliures de plàstic

Promoure una 
alimentació més 
sana
Intercanvi receptes

Com es 
transmet 
aquest 
valor?

Informació per 
animar a la gent a 
participar

Informació
Facilitant que la 
gent ho provi

Informació
Tallers per a 
ensenyar a la gent 
a fer-se les 
conserves i 
complements

Com 
retorna a 
Planeses
?

Promoure la 
implicació i 
participació 

Fidelitzar  
Valor del pot

Nou coneixement



Transformació: conserves i menjars 
precuinats

Eficiència (competitivitat) actual
S’ha de buscar productes en els que 
siguem competitius.
Que permeti  treure un excedent i/o 
que siguem molt eficients fent-los i/o 
que siguin molt interessants pel 
consumidor.



Transformació: conserves i menjars 
precuinats

Paper dintre del projecte 
Inversió: baixa/moderada (segons 
legalitat)
Rendibilitat: paga feines
Relació amb altres potes del 
projecte:aprofitament excedent de 
l’hort, ajuda a vendre més 
pollastres, millora la oferta,  millora 
la distribució de cistelles (augment 
del cost de les cistelles)



Sistema de venta directa a famílies i 
grups de consum

Descripció
Cistella suggerida?
Sistema flexible de venta per 
internet
Oferir la possibilitat de fer una 
compra completa (completem els 
nostres productes amb altres 
productes locals ¿? i ecològics
Buscar una relació continuada amb 
el client



Sistema de venta directa a famílies i 
grups de consum

VALOR 
AFEGIT

Conservació i 
sostenibilitat

Qualitat i servei Xarxa social

Convenci
onal

Problema envasos

Ecològic i 
local 
(Aldi)

Problema envasos 
(encara més gran)

Planeses Envasos 
retornables
Caixes reutilitzables
Mínim de bosses
Recollida de l’oli 
usat, cloves d’ou, ...
Compostatge a 
casa 

Oferir un servei 
complert 
Adaptable a 
diferents 
necessitats
Facilitat, compromís 
i llibertat de triar  

Participació del 
consumidor 
Buscar una relació 
continuada amb el 
consumidor

Com es 
transmet 
aquest 
valor?

Campanyes Comunicació
Programa de ventes
Confiança mútua

Informació
Propostes concretes
Trobades

Com 
retorna a 
Planeses
?

Estalvi envasos i 
materials

Fidelització i nous 
clients

Nou coneixement



Sistema de venta directa a famílies i 
grups de consum

Eficiència (competitivitat) actual
Normalment no és eficient. Té uns 
costos fixes alts i s’ha d’optimitzar. 
Jugar amb dos variables: el nº de 
clients i el valor de la cistella.
A Planeses l’objectiu és 120 cistelles 
setmanals amb cistelles de més de 
40€.
Possibilitat de col·laboracions o 
d’aprofitar altres iniciatives (evitar 
dependència) 



Sistema de venta directa a famílies i 
grups de consum

Paper dintre del projecte 
Inversió: important
Rendibilitat: necessària
Relació amb altres potes del 
projecte: és fonamental. Pot 
mantenir el projecte (els clients) en 
cas de crisi. 



Comunicació i xarxa social

Descripció
Presència a les xarxes
Newsletters
Visites
Jornades
tallers



Comunicació i xarxa social

VALOR 
AFEGIT

Conservació i 
sostenibilitat

Qualitat i servei Xarxa social

Convenci
onal

Ecològic i 
local 
(Aldi)

Planeses Informació sobre 
temes de 
conservació i que fa 
Planeses en relació 
aquests

Informació sobre el 
productes i 
incidències en 
relació a la oferta
Informació salut, 
receptes, ...

Informació xarxes 
socials, 
esdeveniments

Com es 
transmet 
aquest 
valor?

Comunicació Comunicació Comunicació 

Com 
retorna a 
Planeses
?

Satisfacció Millor coneixement 
dels productes
Fidelització

Nou coneixement



Comunicació i xarxa social

Eficiència (competitivitat) actual
Limitada (requereix una dedicació 
que moltes vegades no és té)
Possibilitat de intercanvi amb altres 
projectes



Comunicació i xarxa social

Paper dintre del projecte 
Inversió: alta en temps
Rendibilitat
Relació amb altres potes del projecte
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