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Annexes I.              Cartografia 

  
 

MAPA 0: Mapa de situació. 
 
MAPA 1: Mapa de cobertes del sòl a Catalunya (2009). 
 
MAPA 2: Mapa toponímic de la Vall d’Alinyà.  
 
MAPA 3: Mapa de terres potencials pel cultiu de la patata a Alinyà. 
 
 

 



 



 



MAPA 2: 
 
MAPA TOPONÍMIC DE 
LA VALL D’ALINYÀ 
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MAPA 3:  
TERRES POTENCIALS PEL CULTIU 
DE LA PATATA A ALINYÀ 
 
Font: Elaboració pròpia amb el 
programa ArcGis. 



 
 
 
 
 
Annexes II.       Productes autoritzats en l’agricultura ecològica 
 

 

TAULA 0: Fertilitzants, condicionadors del sòl i nutrients permesos conforme 

al Reglament 2092/91 (CEE) i 834/2007 (CE). 

TAULA 1: Plaguicides i productes fitosanitaris permesos conforme al 

Reglament 2092/91 (CEE) i 834/2007 (CE).  



 

Taula 0. Fertilitzants, condicionadors del sòl i nutrients 

 

 



 

 
 



  



Taula 1. Plaguicides i productes fitosanitaris 

 

  



 

 



 



 

 

 

Annexes III.         Esquemes per l’anàlisi econòmic  

   
   

ESQUEMA 0: Estructura de costos i preus de la patata tradicional (campanya 
del 2010). 

 
  ESQUEMA 1: Estructura de costos i preus de mercat detallats per coeficients. 
 

ESQUEMA 2: Adaptació de l’estructura de costos i preus de la patata 
d’Alinyà. Fases incloses i excloses. 

 
ESQUEMA 3: Adaptació de l’estructura de costos i preus de la patata d’Alinyà 
detallats per coeficients. 

   
ESQUEMA 4: Adaptació de l’estructura de costos i preus de la patata d’Alinyà 
en el cas de venda en agrobotiga.



 

Esquema de l’estructura de costos i preus. 
Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Observatori de preus dels aliments; Publicació de 2012. 

 
 



 
Esquema de l’estructura de costos i preus detallat (actualització del coeficient d’energia). 

Font: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Observatori de preus dels aliments; Publicació de 2012.  



 

 
Esquema de l’estructura de costos i preus en el cas d’Alinyà. Fases incloses i excloses en el procés. 

Font: Adaptació pròpia de l’esquema anterior. 

Model de producció de la patata d’Alinyà 

Estructura de costos i preus de la patata d’Alinyà. Aquest procés no 

inclou ni els costos de comercialització en destí ni la venda en tenda i 

presenta les particularitats comentades anteriorment. Podem veure 

com el preu final estimat del producte oscil·la sobre els 0,62€/kg. 

Aquestes dues fases són excloses del procés de producció a Alinyà i 

aquests costos no es contemplen al preu final del producte. Si ho 

féssim, augmentaria el preu de la patata fins a 1,1€/kg 

aproximadament.  



 
Esquema de l’estructura de costos i preus detallat en el cas d’Alinyà. 

Font: Adaptació pròpia. 



 
Esquema de l’estructura de costos i preus detallat en el cas de la venda en agrobotiga. 

Font: Adaptació pròpia. 
  



Annex IV.      Sortida de camp a Can Vila i visita a l’agrobotiga de Gallecs 

  
Amb la intenció de conèixer de primera mà i a nivell pràctic el funcionament d’un productor adscrit al 
CCPAE (Consell Català de Producció Agrària Ecològica) i per tant, que produeix i ven productes 
ecològics, vam acudir a l’agrobotiga de Can Vila, situada en el Parc Agrari de Gallecs (Mollet del 
Vallès), i vam concertar entrevista amb el seu responsable, el Sr. Pere Joan Alsina Cusco. 
 
Molt amablement, el senyor Alsina va respondre a totes les nostres preguntes i ens va mostrar els 
seus camps de conreu així com explicar-nos també el seu funcionament. 
Ens va explicar tots els passos seguits des de la sol·licitud fins a l’obtenció de la certificació de 
producció ecològica i els tràmits realitzats amb l’administració. Com a curiositat, ens va dir que 
l’administració un cop t’inclou dintre el seu registre de productors ecològics et dóna un número 
d’identificació personal; el seu és el 1362 i mitjançant la web de la CCPAE i introduint aquest número 
en el directori, pots obtenir diversa informació de l’agricultor. 
Pel què fa al seu cultiu de la patata, les tipologies emprades són el kennebec, el red pontiac i una 
varietat francesa anomenada jaerla. El conjunt de les seves terres són abonades únicament amb fems 
i compostatge, utilitzant només el sulfat de coure com a insecticida pel mildiu i altres plagues. En cap 
cas recórrer als fertilitzants químics o altres productes no autoritzats per la CCPAE ja que sinó, seria 
penalitzat i evidentment, no disposaria de la certificació ecològica. 
El conjunt de la producció de les terres del senyor Alsina és destinada a la venta en diferents formes: 
particulars, restaurants i bars i agrobotigues (inclosa la seva). Tots aquests productes són sempre de 
temporada, ja que tal com es cullen són venuts degut a la impossibilitat de realitzar conserves. Això 
els dóna un aspecte fresc i natural el qual atrau la població veïna que busca fugir de l’artificialitat de 
la producció intensiva. És molt habitual que l’estoc de productes es vengui ràpidament degut a la 
gran demanda existent. 
Algunes dades interessants que ens va facilitar és el cas de la producció de patata d’aproximadament 
25.000 kg en una superfície d’una hectàrea i el seu preu de venta és de 1 €/kg de qualsevol tipus de 
varietat. 
En Pere disposa d’una agrobotiga al costat de les seves terres de conreu i a part d’aquesta, 
subministra també a l’altra agrobotiga de la zona, la del Parc Agrari de Gallecs, la qual també vam 
visitar. Aquesta última, ens va servir per veure diferents etiquetats de productes ecològics (sigles BIO, 
ECO, CCPAE) i preus; entre d’altres el de la patata a 0,80 €/kg. 

 
 

  



 
 
 
Annex V.      Sèries fotogràfiques 
 
   

SESSIÓ FOTOGRÀFICA 0: Imatges capturades a la vall d’Alinyà 

 Tipologies de patates cultivades  

 Camps de conreu  

 Maquinària utilitzada en el procés de producció 

 
SESSIÓ FOTOGRÀFICA 1: Imatges obtingudes a Can Vila i l’agrobotiga de 
Gallecs. 
 

 Camps ecològics de Pere Joan Alsina 

 Agrobotiga de Can Vila 

 Agrobotiga de Gallecs 

  



                                                     
                   Imatge 1. Tipologia red pontiac o vermella                                                                                          Imatge 2. D’esquerre a dreta; red pontiac, kennebec i bufet negre 

 

                                                     
                 Imatge 3. Tipologia de bufet blanc                                                                                             

  

Imatge 4. D’esquerre a dreta; kennebec, red pontiac, bufet blanc i 

bufet negre 



                                                         
 
  
 

                                                               

Imatge 5. Camp de patates força pedregós. Període posterior a la  

collita de la patata  

Imatge 6. Camp de farratges. Període de repòs dels camps de cultiu 

Imatge 7. Camp de patates on ja s’ha realitzat la collita dels trumfos Imatge 8. Clots de trumfos. Petits magatzems construïts pels camperols 

per tal de conservar en fresc la collita de patates 



                                                               

  

                                                              

  
Imatge 12. Maquinària emprada per la distribució de llavors al sòl. 

Disposa d’una sortida inferior on s’alliberen les llavors que s’han 

introduït en els dipòsits vermells. 

Imatge 9. Balança antiga amb la qual fan les mesures per 

l’envasament en sacs 
Imatge 10. Tractor mitjançant el qual realitzen les tasques agrícoles 

Imatge 11. Arada mecanitzada, la qual s’enganxa al tractor per 

realitzar l’obertura del terreny 



                                                            

  

                                                            

   

Imatge 14. Camp de patates de producció ecològica (Can Vila, Parets 

del Vallès). Tipologia de patates: kennebec i red pontiac. 

Imatge 13. Camp de patates de producció ecològica (Can Vila, Parets 

del Vallès). Tipologia de patates: kennebec i red pontiac. 

Imatge 15. Agrobotiga de Can Vila, situada tot just al costat dels camps 

presents a les fotografies superiors. Propietari: Pere Joan Alsina. 

Imatge 16. Agrobotiga de Can Vila. Productes frescos i ecològics 

acabats de collir del camp. 



                                                           

  

                                                           

 

Imatge 17. Agrobotiga de Gallecs. Productes frescos provinents dels 

camps de conreu dels camperols del Parc Agrari de Gallecs. 

Imatge 18. Varietat de productes làctics i derivats, begudes i productes 

refrigerats. Tots ells amb el segell ecològic (BIO, ECO, CCPAE...)  

Imatge 19. Cervesa ecològica de Gallecs, cervesa TOC d’espelta. 
Imatge 20. Aparador on es pot apreciar la gran oferta de productes 

ecològics disponibles a l’agrobotiga de Gallecs.  



 
 
 
 
Annex VI.      Propostes de màrqueting. 
 
   

 FIGURES 0 i 1: Tríptic divulgatiu 

 FIGURA 2: Disseny d’etiqueta per productes de l’agrobotiga 

 

 

  

  



  

  



  



             

 

 

 

País i zona 
de origen

• Espanya

• Alinyà (Alt Urgell)

Descripció
del producte

•Patata de pell fina i 
carn blanca  molt 
cremosa, considerada 
un "tot terreny" a la 
cuina i que ofereix la 
millor qualitat. Gust 
dolç amb un record a 
fruita seca.

Tipus 
d'elaboració i 
disponibilitat

•Disponibilitat: tot l'any

•Tipus de cultiu: cultiu 
tradicional de proximitat 
totalment respectuós 
amb el medi ambient

Nom del producte: 

Patata del 
Bufet 

Preu del producte: 

1,2€/kg P
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