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Noves eines per a retornar la rendibilitat a finques abandonades de muntanya  
mitja mediterrània: l’experiència de Planeses,

Marc Gràcia,
soci de Planeses Agricultura Regenerativa.

Ens trobem en un context en que les explotacions agrícoles per a ser econòmicament rendibles 
cada cop es fan més grans i les finques de petites dimensions queden abandonades. Aquesta 
tendència és especialment important en zones de muntanya on la dimensió dels camps dificulta 
la seva mecanització i les condicions climàtiques limiten. 

Per a poder canviar aquesta dinàmica i aconseguir fer rendible l’aprofitament de finques petites 
cal repensar la manera de treballar en tots els aspectes del projecte agrícola, des de la producció 
fins a la venta.  Hem de ser capaços de donar  valor afegit al projecte,  hem de ser capaços 
d’oferir al consumidor alguna cosa que no pugui trobar en altres sistemes de producció i venta. 
Si ho mirem a llarg termini això vol dir que hem de ser capaços de trobar una oferta en la que 
siguem eficients (competitius) en relació a altres tipus de projectes. Per exemple fins ara una de 
les característiques que distingia a molts projectes petits és que ofereixen producte ecològic i 
local. Però avui en dia el producte ecològic i local ja està a les grans cadenes de supermercats 
(Bonpreu, Aldi), i moltes vegades a millor preu. 

Perquè hauria el consumidor de comprar-nos a nosaltres abans d’anar al gran supermercat? De 
fet,  aquesta pregunta es podria plantejar de la següent manera: En el context actual,  podem 
produir i vendre de manera eficient a escala petita? I això ens pot portar a les dos preguntes 
següents: 1) Quin valor afegit podem oferir al consumidor de manera competitiva en relació a 
altres sistemes de producció i venta? 2) Com ho hem de fer per a poder mostrar aquest valor 
afegit de forma clara (mesurable) i que no es quedi només en un discurs teòric (ideològic)?

Un fet clar és que plantejar-se un projecte d’aquestes característiques és un repte. A Planeses 
per a intentar resoldre aquest repte hem apostat per un projecte que busca aprofitar el màxim 
potencial dels diferents recursos de la finca, amb una producció diversa i recolzat en 4 potes 
bàsiques (i necessàries):

✗ Producció: 

producció d’horta aprofitant els recursos de l’entorn (Agricultura Regenerativa, Natural 
Farming, BRF) i producció de pollastres, gallines i conills pasturant (maneig Holístic).

✗ Transformació: 

conserves i menjars precuinats.

✗ Venta: 

sistema de venta directa a famílies i grups de consum.

✗ Comunicació i xarxa social: 

informació al consumidor, tallers, visites. 

 Amb el suport  de



En la presentació s’explicarà la manera que estem treballant a Planeses en cadascuna d’aquestes 
potes. Per a poder identifica el valor afegit de la nostra manera de treballar i en quina mesura ho 
podem fer de manera competitiva en relació a altres tipus de projecte proposem fer una anàlisis 
de les diferents potes del projecte respecte els 3 criteris següents:  1) conservació i sostenibilitat, 
2) qualitat del producte i servei i 3) implicació social.  També es valoraran les relacions entre 
les  diferents  potes  (perquè  totes  són  necessàries?)  i  els  costos  i  dificultats  per  aplicar  les 
diferents propostes de treball que fem a Planeses. 

Dades de contacte i/o per a més informació:  

• planesesagricultura@gmail.com

• http://planeses.cat/

• facebook.com/Planeses
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