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Persona entrevistada: Agustí Betriu 

Activitat agrícola 
actual 

• Patata (kennebec, red pontiac, bufet blanc i bufet negre). 

• 2 ha cultivades. 

• Guano i fems de vaca com a fertilitzants. 

• 2 tractors. 

Comentaris: 

La patata bufet negre té un cicle més llarg que la bufet blanc. 

Activitat agrícola 
passada 

• Cultivava trepadella (farratge) i cereals (blat vermell). 

• Es llaurava amb bou i amb vaques. 

• Es fertilitzava amb guano. 

Comentaris: 

El blat vermell és una varietat tradicional que s’ha perdut. 

Els pagesos portaven el blat al forner i aquest elaborava el pa.  Amb un sac 
de blat de 60 kg es feien 40 kg de pa. 

Perspectives 
de futur 

• Visió negativa de l’agricultura a la vall, d’aquí 10 anys preveu que ja no hi 
haurà agricultura a la zona. 

• S’ha de canviar la mentalitat dels actuals agricultors. Falta gent jove. 

• L’agricultura ecològica no seria rentable, els guanys són majors que amb 
l’agricultura tradicional, però no suficientment com per pal·liar les 
despeses.  En ramaderia, un sac de pinso ecològic costa 20 € més que un 
sac de pinso convencional. 

• El turisme rural és una gran oportunitat de futur, l’únic inconvenient és la 
gran inversió inicial. 



 

 

 
  

Persona entrevistada: Lluis Betriu 

Activitat agrícola 
actual 

• Patata (kennebec, red pontiac, bufet blanc i bufet negre). 

• 2 ha cultivades. 

• Empren sulfat de coure com a fungicida. 

• 2 tractors. 

• Es comercialitza a botigues, restaurants i particulars propers. 

Comentaris: 

La llavor de kennebec i red pontiac es compren, la resta són de planter 
propi. 
L’elevat pendent dificulta el cultiu; difícil accés als camps amb maquinària. 
El productes emprats al restaurant són de cultiu propi. 
Cuina de muntanya. 
Turisme rural: 8 places. 

Activitat agrícola 
passada 

• Patata (bufet). 

• Comercialització a rabassers i particulars. 

• S’empraven tractors i animals. 

Comentaris: 

Productes cultivats no comercialitzats: cereals, productes d’hort. 

Perspectives 
de futur 

• No hi ha gent jove per continuar l’activitat agrícola. 

• En l’actualitat 4 persones es dediquen a l’agricultura amb finalitat 
comercial. 

• La gent marxa a la ciutat en busca de feina. 

• L’adob emprat en el camp no és ecològic, per tant no podria obtenir la 
certificació ecològica de les patates. 

• En ramaderia, el preu de la palla ecològica és molt elevat. 

• El turisme rural i la restauració amb cuina ecològica pot ser una bona 
oportunitat per impulsar l’activitat de la vall. 

• Una agrobotiga seria factible però no rentable, la crisi ha fet disminuir el 
nombre de visitant. 



 

 

 

  

Persona entrevistada: Agustí Tarrés 

Activitat agrícola 
actual 

• Patata (red pontiac, kennebec, bufet blanc, bufet vermell).  

• 0,75 ha de cultiu entre Coll d’Ares i la Vall del Mig. 

• 1 Tractor.  

• Preparat químic 8-8-15 per l’herba. 

• Comercialització venta directa al client. 

Comentaris: 

Es dedica a l’agricultura des de fa 60 anys. 
La varietat bufet negre era la que es cultivava abans, però amb el pas del temps s’ha 
degenerat i els esforços per produir una mateixa quantitat ara són majors. 

Activitat agrícola 
passada 

• Patata bufet, trepadella, ordi, remolatxa i blat vermell. 

• Es va llaurar amb mula fins el 1960. 

• S’empraven guano i nitrat de Xile com a adobs. 

• La patata es comercialitzava com a llavor. 

Comentaris: 

20 m d’horta per autoconsum. 
L’ordi, la remolatxa i part de la patata produïda eren pel bestiar. 
Rotació de cultiu cada 2 anys: patata – blat – trepadella. 
Fins l’any 65 es cultivava bufet, després es va passar a la varietat red pontiac. 

Perspectives 
de futur 

• S’han de produir canvis en l’economia general. 

• Es troba massa gran per fer el canvi a l’agricultura ecològica. 

• Impediments burocràtics pels joves que s’hi volen dedicar a la vida rural. 

• Ja s’havia plantejat una agrobotiga però la idea no es va consolidar. 



 

 

 

  

Persona entrevistada: Joan Soler 

Activitat agrícola 
actual 

• Nyams (varietat de patata antiga, pels cargols), patata (red pontiac, kennebec i 
bufet violette) i tofoneres. 

• 12 ha cultivades. 

• Adob i compost ric en potassi. 

• 2 tractors, màquina per sembrar i màquina per collir. 

• Comercialització venta directa de cistelles per internet i cistelles dels sobrants de 
l’hort a particulars. 

Activitat agrícola 
passada 

• La patata es comercialitzava a intermediaris i rabassers. 

Perspectives 
de futur 

• Visió personal optimista. S’ha de ser emprenedor, buscar oportunitats i innovar 
amb productes i varietats que no es trobin a la comarca. 

• L’agricultura comercial basada en la patata presenta dificultats. 

• S’ha plantejat l’agricultura ecològica, però la crisi ha frenat la comercialització. 

• L’agrobotiga és un tema que s’ha parlat amb en Rafel, però el problema principal és 
l’intermediari. 

• L’any vinent pretén sembrar una varietat de ceba francesa. 



 
 

 
  

Persona entrevistada: Carles Puit 

Activitat agrícola 
actual 

• Patates (red pontiac, kennebec, bufet negre, bufet blanc). 

• 30 ha superfície de conreus; 1,5 - 2 ha de patates. La major part és d’ús 
comunal. 

• Adob químic (nitrogen, fòsfor i potassi). 

• 1 tractor i 1 empacadora. 

• La comercialització de patata de llavor és venda directa al client; la patata 
per consum és a intermediaris i a particulars. 

Comentaris: 

La major part de la superfície de conreus és herba per pastura. 
El rendiment de la patata va en davallada, cada any es produeix menys. 
La patata bufet que es cultiva a la part alta de la muntanya es guarda per fer 
llavor per l’any vinent. 
A l’hort es cultiva blat de moro del país (per fer sopa) i la col negra o $col de 
porc (d’hivern, per fer trinxat). 

Activitat agrícola 
passada 

• Es cultivava blat, ordi, civada i pèsols negres. 

Comentaris: 

Abans es podia viure de l’agricultura. 

Perspectives 
de futur 

• Vincular el turisme a l’agricultura, però s’han d’arreglar els camps. 

• Cal una orientació sobre quina activitat es podria realitzar a la vall per tal 
de dinamitzar la seva activitat. 

• Perspectiva negativa del futur de la vall. 



 
 

 

  

Persona entrevistada: Juanjo Lecum 

Activitat agrícola 
actual 

• Farratge de cultiu ecològic, herba de prat fromental (Arrhenatherum 
elatius), festuca. 

• Sulfat de coure. 

• 1 tractor i 1 empacadora. 

• Comercialització venda directa a particulars i restaurants. 

Comentaris: 

• Producció ecològica per convicció pròpia a l’hora de fer productes de 
qualitat. 

Activitat agrícola 
passada 

Ramader de nova implantació. Abans era paleta. 

Perspectives 
de futur 

• No hi ha renovació generacional en l’agricultura, els joves no s’hi volen 
dedicar. Hi han molts entrebancs burocràtics. 

• Complicacions per a molts agricultors i ramaders quan s’acabin els ajuts 
econòmics de la PAC, no és el seu cas 

• Visió negativa de futur. 



 
 

 

  

Persona entrevistada: Nuria Rosell 

Negoci actual 

• Producció de conserves i melmelades, i una agrobotiga. 

• Produeix aproximadament 4.000 pots anuals. 

• Negoci personal, ella s’encarrega del procés artesanal, administratiu i de 
la distribució dels productes. 

• La matèria prima és del propi hort, de la muntanya, pagesos coneguts o 
del mercat de la Seu d’Urgell. Criteri de selecció: no pesticides i de 
qualitat. 

• Pertany a l’Associació d’Artesans Alimentaris del Pirineu. 

Comentaris: 

Fa 8 anys va obtenir el registre sanitari i des d’aleshores s’ha dedicat de 
manera professional. 

Té un obrador on elabora i envasa les conserves i una sala que etiqueta els 
pots i els emmagatzema. 

Projecte inicial 

• Viure en un entorn natural. 

Comentaris: 

Al començament ella i el seu marit van realitzar tot tipus d’activitats per 
guanyar diners (cultiu de patates de llavor, lectura dels comptadors 
d’electricitat, classes d’esquí de fons a l’estació de La Vansa-Tuixent, 
professora de natació a Organyà, cria de conills, ...). 

Perspectives 
de futur 

• Falta gent jove. L’elevat preu de la vivenda i el tipus de feina són els 
principals impediments. 



 

 

 

 

Persona entrevistada: Mercè Lagrava 

Negoci actual 

• Elaboren tres tipus de formatge a partir de la llet de cabra del propi ramat. 

• Aquest negoci dóna feina a tres persones. 

• La distribució es fa per venta directa al consumidor o a botigues de 
Barcelona, Terrassa, etc. 

Comentaris: 

El ramat s’alimenta de falç, gra i pastures.  

Els camps de pastura, comunals i particulars, són d’arrendament. 

Projecte inicial 

• Viure a la muntanya i tenir una formatgeria. 

• Idea inicial: comprar la llet i elaborar el formatge. 

Comentaris: 

Una setmana després d’entregar el projecte a l’ajuntament, l’Eulàlia 
d’Ossera els va trucar proposant un traspàs de la seva formatgeria i el 
ramat. 

Perspectives 
de futur 

• A nivell administratiu hi ha moltes dificultats per la gent jove que s’hi vol 
incorporar al camp. 

• Els beneficis que obtenen de la PAC per zona desfavorida són baixos.  
Reben 1.700 €/any pels 51 caps de bestiar que tenen. 

• Visió positiva del futur, però no es pot dependre de les subvencions.  
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