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01.
BIOLORD. CULTIU DE
POMA ECOLÒGICA
D’ALÇADA PER
REGENERAR ECONOMIES
DE MUNTANYA
4

Biolord és una aposta per tornar a fer viable el treball de la terra a les zones de muntanya,
inicialment a partir del cultiu de poma ecològica, utilitzant tècniques modernes, i a la
vegada respectuoses amb el territori.
La iniciativa neix l’any 2012 a la Vall de Lord, quan set productors d’aquesta zona del
nord del Solsonès es van agrupar per crear l’Associació Agrària Ecològica de Muntanya.
Des de llavors, el projecte ha anat creixent i s’hi han anat sumant d’altres socis de la zona
pirinenca i prepirinenca. A més a més del Solsonès, avui Biolord compta amb productors
a la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Berguedà. Compta, també, amb presència al Pallars
Jussà per mitjà de socis col·laboradors.
A banda de la part estrictament productiva, els socis de Biolord són persones
compromeses amb l’entorn i volen generar-hi oportunitats de viure-hi dignament.
Reivindiquen una pagesia que es percebi com a valor fonamental de l’economia local, que
sigui sostenible, estable i generadora de llocs de treball al mateix temps que col·labori
amb altres sectors per avançar cap a un desenvolupament local integral i sostenible.
Biolord és un projecte de petits productors i ho són per vocació. Els seus productors
creuen en un model sostenible i estan entossudits a demostrar la viabilitat de l’agricultura
d’alçada: és la mateixa muntanya qui confereix a les pomes unes propietats excel·lents.
Les petites feixes i camps que tant caracteritzen la zona pirinenca, i que avui molts són
abandonats, ofereixen el marc idoni per desenvolupar-hi aquesta activitat agrícola i per
retornar al sòl el valor productiu.

02.
APOSTA TERRITORIAL:
DIVERSIFICAR
L’ECONOMIA LOCAL I
TREBALL EN XARXA
Biolord és també una oportunitat per diversificar les economies locals dels diferents
territoris on està arrelant, enfortint un sector primari que en algunes d’aquestes zones
hi ha esdevingut pràcticament testimonial atès que s’ha apostat per un model basat en el
monocultiu turístic basat en les segones residències.
Biolord vol ser també un projecte de pedagogia territorial que contribueixi, des del
conreu de la poma, al desenvolupament i coneixement de la Vall de Lord i la resta de
zones on està implantat. Busca, per altra banda, l’arrelament amb el teixit econòmic
i social del territori, col·laborant amb altres sectors i el món associatiu per tal de
dinamitzar la zona.
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03.
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ORGANITZACIÓ
EN COOPERATIVA
RURAL PER AGRUPAR
PRODUCTORS I SERVEIS
ENTORN DE LA POMA DE
MUNTANYA
Biolord, agrupació de productors de poma ecològica del Pirineu i el Prepirineu s’ha
transformat de cooperativa agrària a rural, amb la qual cosa incorporarà socis d’altres
sectors, més enllà de l’àmbit estrictament productiu. En concret, Biolord Coop s’ha
constituït inicialment amb 25 persones sòcies (tant físiques com jurídiques) de les quals
tretze són agràries, dues de serveis i deu col·laboradores.
La nova llei del sector estableix que les antigues cooperatives mixtes (que incorporen
activitats de diferents tipus de cooperatives) passen a anomenar-se integrals. I en el cas
que aquestes desenvolupin activitats agràries i de serveis en el medi rural (tals com la
promoció turística, la transformació de productes, etc.), s’anomenen rurals. D’aquesta
manera, Biolord opta per una fórmula que va més enllà del vessant estrictament agrari,
atès que incorpora socis d’altres sectors. I en aquesta estructura, els estatuts de Biolord
Coop preveuen tres tipologies diferents de socis: persones sòcies agràries (pagesos),
sòcies de serveis (per a aquells que puguin desenvolupar tot tipus d’activitats entorn
de Biolord sense ser-ne productors) i sòcies col·laboradores. En aquest darrer cas, es
tracta d’entitats o persones interessades en els objectius de la cooperativa i que poden
contribuir al seu assoliment.

3.1 | Cooperativa d’iniciativa social i
sense ànim de lucre
Biolord és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre. Aquest fet significa,
entre d'altres, que els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions
als fons obligatoris, no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen a les
activitats pròpies de la cooperativa. El fet de ser sense ànim de lucre, a més a més, fa
que els membres del consell rector no siguin remunerats per tenir aquesta condició.
I, finalment, les aportacions dels socis al capital social no poden meritar un interès
superior a l'interès legal dels diners. Paral·lelament, aquesta denominació suposa que
tenen la mateixa condició que la resta d'entitats sense ànim de lucre, també a efectes de
concursos públics, de contractació amb ens públics, de beneficis fiscals o de qualsevol
altra mesura.
Els estatuts de Biolord Coop estableixen que té per objecte "la promoció de la pagesia
de muntanya en tots els seus vessants, i el foment de la producció agrària ecològica
situada a més de 700 metres d'alçada i respectuosa amb l'entorn natural i social". De fet,
Biolord ja des dels seus inicis té vocació d'impacte social als territoris on té presència.
En aquest sentit, ha llançat la campanya "Jo, de Muntanya", de reivindicació dels valors
de la pagesia de Muntanya (vegeu apartat x).
L'organització cooperativa ha comptat amb la dinamització i assessorament tècnic de
l'Arada, SCCL i Xavier Gallofré, expert en economia social.
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04.
BANC DE TERRES A
LA VALL DE LORD PER
FRENAR EL PROGRESSIU
ABANDONAMENT DE
TERRENYS AGRÍCOLES
8

Biolord compta amb un banc de terres a la Vall de Lord. La iniciativa, que vol posar
en contacte propietaris de terrenys en desús amb persones interessades a plantar,
persegueix acabar amb l’abandonament de terrenys que afecta aquestes zones. De
moment, i com a prova pilot, el projecte té un abast territorial limitat, el de la zona on
es va gestar el projecte, però és ampliable en cas que la cooperativa ho consideri oportú.
La proposta pretén revitalitzar l’agricultura a la zona, on, per una banda hi ha una
gran quantitat de terreny en desús o amb una productivitat molt baixa (generalment
pastura). D’altra banda, Biolord ha detectat persones amb ganes de sumar-se al projecte
de Biolord però que no disposen de terra on fer la seva activitat.
L’objectiu del banc de terres no és altre que el de posar en contacte arrendataris i
arrendadors. A partir d’aquí, els contractes d’arrendament de terra seran privats. Això
no obstant, la proposta de Banc de Terres, feta conjuntament entre Biolord i l’Arada en
el marc del projecte Singulars, de foment de l’economia cooperativa, compta amb tres
opcions que es poden usar de model a l’hora de tancar els contractes.
1.) La primera opció, i més recomanable, implica fixar el preu a pagar en funció de
la producció de pomes obtinguda. D’aquesta manera, diu la proposta, el preu que el
productor pagaria al propietari dels terrenys oscil·laria entre el 0,01 i els 0,05 euros
per quilo en funció de la qualitat de la poma (distingida per classes, A, B o C).

2.) La segona opció proposa un preu variable en funció del mercat: el 4% sobre la
facturació bruta. Tant en les variables per producció o per facturació, Biolord actuaria
com a certificador de les quantitats.
3.) I la tercera opció demana establir un preu fixe a concretar en funció de la negociació
entre privats. Tot i això, Biolord proposa uns preus que oscil·lin entre els 600 i els
900 euros anuals per hectàrea, un preu que quadruplica els que es paguen actualment
(amb terrenys majoritàriament destinats a pastures).
L’Arada, cooperativa dedicada, entre altres, a la promoció de territoris rurals, és qui ha
dissenyat el banc de terres. Els propietaris o persones interessades a plantar a la Vall de
Lord poden posar-s’hi en contacte a través del correu biolord@larada.coop o bé info@
biolord.coop.

4.1 | Les pomeres guanyen terreny
Segons dades de la Declaració Única Agrària (DUN), el 2015 a Sant Llorenç de Morunys
hi havia un total de 5,7 hectàrees dedicades al cultiu de la poma el 3,63% de superfície
declarada. Aquesta dada se situa per sota dels terrenys destinats al consum animal,
entre els quals hi era majoritari el Ray-Grass (9,12 ha).
El 2016, en canvi, es detecta un increment de la superfície dedicada a les pomeres (8,4
hectàrees), el 19,55% del total d’hectàrees de la DUN. El Ray-Grass, en canvi, es va
mantenir, ocupant 9,9 hectàrees). Tot i això, cal tenir en compte que la Declaració Única
Agrària mostra dades únicament d’aquelles explotacions agràries les persones titulars
de les quals vulguin sol·licitar certs
ajuts i/o hagi d’efectuar determinades declaracions.
Això no obstant, la gran majoria de terrenys tant de Sant Llorenç de Morunys com del
conjunt de la Vall de Lord estan abandonats, amb la progressiva invasió de boscos, o bé
destinats únicament a pastures. L’activitat agrària hi era merament testimonial fins a la
creació de Biolord, que aposta per l’agricultura com a revitalitzador de l’economia de
la zona. Ho vol fer per mitjà del cultiu de petites parcel·les de terreny, tan pròpies de la
muntanya per qüestions orogràfiques.
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05.
LES POMES, GUST
POTENCIAT I
CROCANTICITAT
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Tots els productors de Poma de Muntanya Biolord treballem amb varietats de poma
adaptades a l’entorn pirinenc per tal d’oferir un producte exclusiu i de qualitat des de
tardor a primavera. A Biolord creuen que la possibilitat d’oferir la millor poma segons
l’època de l’any és el més important per tal d’assolir l’excel·lència. Per això han batejat les
pomes d’acord amb l’època i les seves característiques. L’objectiu és que, més enllà dels
noms tècnics, siguin fàcils d’identificar.
La mateixa muntanya confereix a les pomes Biolord un gust excel·lent i les fa molt
crocants. Tots els productors estan registrats amb el segell del CCPAE (Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica) per tal d’oferir un producte de qualitat seguint
unes directrius ecològiques. Per Biolord això no només es basa en la substitució
d’agroquímics per productes naturals, sinó que representa una manera d’entendre
l’agricultura i l’entorn. Per això es treballa amb varietats RÚSTIQUES que presenten una
major resistència a les plagues I malalties.
Cada una de les diverses varietats de pomes que cultiven des de Biolord té les seves
qualitats i característiques, i procuren oferir-la en l’època de l’any idònia per al seu
consum.
Els agricultors de Biolord comencen la collita a finals d’agost amb les pomes Roges, de
mida mitjana, molt cruixents, dolces, sucoses i tremendament atractives de color.
Un mes després cullen la “divisa” de Biolord, la Bruna de Muntanya, una poma que
només produeix Biolord, molt dolça, sucosa i d’aspecte rústec. Aquesta és probablement
la poma estrella de l’entitat. És una poma amb personalitat pròpia. En el seu aspecte s’hi
descriu el rigor de la muntanya; vellutat, bru, irregular, definitori d’identitat.

Les pomes Grogues es caracteritzen per diferents graus d’espurnejat de color vermell a
causa de les condicions climàtiques de la muntanya, sobretot per l’oscil·lació tèrmica (els
canvis de temperatura) entre el dia i la nit. Són eminentment dolces, i sempre conserven
el seu caràcter crocant.
La Negreta de Muntanya és la varietat més tardana. Es cull a la tardor i és una poma
d’extrema fermesa, d’un color vermell intensíssim, que arriba fins i tot a tenyir la polpa.
Aquesta és la poma de més bona conservació; fins i tot sense cambra frigorífica, el seu
consum és òptim fins ben entrada la primavera.

06.
Jo, de muntanya!
CAMPANYA PER
REIVINDICAR ELS
VALORS DE LA PAGESIA
DE MUNTANYA
12

Biolord fa palesa l’aposta per un model territorial que recuperi l’ús agrari de la
terra i vol promoure una agricultura que treballi en xarxa i no sotmesa a les forces
del mercat.
Biolordcoop ha impulsat una campanya per reivindicar la incidència econòmica
i social de la petita pagesia al territori. Amb el lema “Jo, de muntanya”, la campanya
es presentarà el pròxim dissabte a Berga, en el marc de la Fira de Santa Tecla. L’acció
es coordina conjuntament amb les cooperatives l’Arada, de desenvolupament local, i
Riuverd, d’inserció en l’àmbit agrari.
Més enllà dels aspectes intrínsecs de la pràctica de l’agricultura ecològica, doncs, Biolord
és una aposta per tornar a fer viable el treball de la terra a les zones de muntanya. Per
tot plegat han impulsat un manifest en què remarquen que Biolord “neix com a resposta
a la regressió que en les darreres dècades les economies de muntanya han patit per
causes macroeconòmiques”. I els seus productors ho volen fer “utilitzant com a recurs
fonamental el nostre bé més preuat: la terra i tot el que allò significa”. Biolordcoop creu
que la pagesia no només és treball sinó que també una forma de viure, i reivindiquen
una muntanya que defugi models especulatius de la terra, per recuperar-ne un ús “més
digne”, d’agricultura sostenible. També fa èmfasi en la necessitat de tenir una muntanya
diversa, “que intercooperi i estigui al servei del petit comerç, la restauració de qualitat
i digna, el turisme cultural i pedagògic i que no promogui el territori com a simple parc
temàtic”.

El text també fa referència a la voluntat de promoure una agricultura “no sotmesa a les
grans forces del mercat, sinó autònoma i lliure perquè està enxarxada i compromesa”.
Així mateix, aposten per un producte agrari “que vinculi el consum responsable amb
l’acció local i l’aposta per una muntanya pagesa i reconeguda”. Finalment, els promotors
del manifest remarquen la necessitat del treball enxarxat i cooperatiu i divulgar el
territori ensenyant a llegir els paisatges bucòlics entre línies. Hi ha el desig “que la seva
visita serveixi perquè ens tornin a reconèixer i poder reconstruir nous contractes entre
les societats urbana i rural”.

Comerç i entitats adherides
La campanya busca teixir complicitats amb comerços on es prioritzi el producte
local i totes aquelles entitats que treballin en aquest àmbit o bé s’hi sentin plenament
identificades. D’aquesta manera, es pot signar el manifest enviant un correu a
biolordcoop@larada.coop o bé a través del web biolord.coop. També s’hi poden adherir
persones a títol individual. Els comerços adherits disposaran d’un distintiu que pretén
reivindicar la pertinença a pobles de muntanya.
Paral·lelament, la campanya ha llançat un seguit de càpsules audiovisuals on diferents
pageses i pagesos del territori, així com gent que hi treballa des de diferents àmbits,
expliquen les pròpies experiències i donen el seu punt de vista sobre la pagesia de
muntanya.
https://www.youtube.com/channel/UCl8bCt717Atlf0Px85LkQGA
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07.
EL MANIFEST
Manifest per una muntanya pagesa, viva, activa
i reconeguda

14

BIOLORD COOP és una cooperativa rural sense finalitat de lucre que agrupa una vintena
de pagesos i entitats de comarques del Pirineu Català. Reivindiquem una pagesia que
es percebi com a valor fonamental de l’economia i la cultura local, que sigui sostenible,
estable, generadora de llocs de treball i d’il·lusions. BIOLORD COOP neix com a resposta
a la regressió que en les darreres dècades les economies de muntanya han patit per
causes macroeconòmiques. Volem col·laborar a invertir aquesta tendència, construint
des dels fonaments i utilitzant com a recurs fonamental el nostre bé més preuat: la terra,
i tot allò que significa. Ho fem amb la convicció i decisió de fer-ho col·lectivament, amb
veïns, entitats i sectors que dia a dia treballen, viuen i reivindiquen una vida digna a
muntanya, una muntanya catalana pagesa, viva, activa i reconeguda.
La pagesia, el treball de la terra, no només és això, treball. És una forma de viure, un
llegat dels esforços del passat, i una aposta pel futur immediat i el més remot. Durant
mil·lennis, pagesos i pageses han treballat, construït i dibuixat el paisatge i la cultura de
muntanya que avui observem i gaudim. Avui, però, difícilment alimenta llars i pobles.
Queden molt pocs pagesos i pageses.
Perquè els pobles de muntanya no som jardins ni cap parc temàtic.
•
•
•
•
•

Perquè els pobles de muntanya volem;
Viure-hi avui, demà i sempre
Alimentar i cuidar
Compartir i acollir
Imaginar i gaudir construint el demà de muntanya i de Catalunya

Per tot això DESITGEM, REIVINDIQUEM i TREBALLEM PER:

1.

UNA MUNTANYA PAGESA

Una muntanya que defugi i rebutgi models especulatius de la terra, que recuperi el
seu ús més digne: l’agricultura sostenible. Que superi i deconstrueixi les promeses de
prosperitat del monocultiu turístic com a única estratègia territorial possible.
2.

UNA MUNTANYA DIVERSA, ECONÒMICA I SOCIALMENT

Una economia diversa, amb la pagesia, amb les seves múltiples expressions com a
centralitat. Una pagesia que articuli i nodreixi economies locals fortes, sostenibles i
resilients. Que intercooperi i estigui al servei del petit comerç, la restauració de qualitat
i digna, el turisme cultural i pedagògic que no promogui el territori com a simple parc
temàtic.
3.

UNA MUNTANYA AMB UNA AGRICULTURA DIGNA, TANT PER AL CONSUMIDOR
COM PER AL PRODUCTOR

Una agricultura no sotmesa a les grans forces del mercat, autònoma i lliure perquè està
enxarxada i compromesa. Una agricultura que generi oportunitats i torni a alimentar
famílies i pobles. Que ofereixi un producte agrari just, tant per al productor com per
al consumidor. Un producte agrari ecològic, responsable socialment, que prioritzi els
circuits curts de comercialització i la venda directa. Que vinculi el consum responsable
amb l’acció local, amb l’aposta per una muntanya pagesa i reconeguda.
4. UNA MUNTANYA COOPERADORA I ENXARXADA
Una muntanya enxarxada, integral i integradora. Que l’acció territorial superi les
«capelletes» del treball sectorial. Que reivindiqui una gestió de les polítiques públiques
descentralitzades i justes, que permetin una acció territorial justa i equitativa, no
marcada per criteris poblacionals. Que els diferents sectors econòmics i socials i
administracions públiques cooperem, col·laborem, treballem junts per avançar des del
reconeixement de la diversitat, la responsabilitat i el compromís.
5.

UNA MUNTANYA OBERTA I RECONEGUDA

Que la muntanya continuï construint el paisatge català des del treball de la terra. Que
sigui plena de pagesos, pageses, treball i futur. Que aculli visitants atrets i captivats per
la cultura i els desitjos del territori i que la respectin. Que sapiguem ensenyar a llegir
els paisatges bucòlics entre línies, a veure’l com un dels més grans llibres d’història i
d’avançament del futur més immediat. Que la seva visita serveixi perquè ens tornin a
reconèixer i, en tornar a les capitals, siguin ambaixadors del territori per reconstruir
nous contractes entre les societats urbana i rural.
JO, DE MUNTANYA!
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08.
ELS PRODUCTORS
Solsonès
CA L’ENRIC
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Nom de la productora: Isabel Asensio Fuster
Ubicació: Guixers
Telèfon: 609 473 460
E-mail: is_asensio@yahoo.es
Web: www.masoveriacaltaule.com
A Ca l’Enric van decidir sumar-se a Biolord per aprofitar les terres de l’entorn de la
casa, durant molts anys abandonades, i fer un producte de muntanya i ecològic, que
busca recuperar el sabor intens i les qualitats del producte d’abans. Per a ells Biolord,
que s’inspira en l’experiència de les plantacions dels Alps italians, és una bona manera
d’impulsar econòmicament el territori.
CAL CAROLÍ
Nom del productor: Ramon Besora
Ubicació: Sant Llorenç de Morunys
E-mail: besorasole@gmail.com
Telèfon: 97 349 21 50
Visites guiades: Sí, amb reserva prèvia
A Cal Carolí el cultiu de poma no és la seva activitat principal, però sí una manera de
mantenir les terres treballades i donar-los rendiment, evitant que quedin abandonades.
Són socis de Biolord des del principi, amb una finca petita a tocar del poble de Sant
Llorenç de Morunys que treballen laboriosament.

CAL FELIPÓ
Nom del productor: Imma Bajona Casas
Ubicació: Sant Llorenç de Morunys
E-mail: calfelipo@gmail.com
Telèfon: 628 873 149 i 646 038 508
Web: www.leradenbella.com
Aquesta explotació de Sant Llorenç de Morunys combina, dins de la mateixa finca,
l’activitat de turisme rural de l’Era d’en Bella amb l’agricultura, amb l’hort ecològic, els
arbres fruiters i, des de 2013, la poma de muntanya. L’afició des de sempre pels arbres
fruiters els va portar a començar amb aquest cultiu i a sumar-se, com a socis fundadors,
a Biolord. Asseguren que la terra és vida i que, per protegir-la fan, per convicció, tots els
cultius en ecològic.
De les seves pomes, collides en el moment òptim de maduració de cada varietat, en
destaquen les seves qualitats gustatives úniques.
EL MONEGAL
Nom del productor: Patrícia Miralles
Ubicació: Guixers
E-mail: info@monegal.com
Telèfon: 97 349 23 69
Web: www.monegal.com
El Monegal és un dels socis fundadors de Biolord i un dels principals impulsors del
projecte. El cultiu de poma de muntanya complementa l’activitat turística de l’Hotel
Monegal i la cria de cavalls. L’objectiu era canviar el mode econòmic del territori,
totalment depenent del sector terciari, i donar un rendiment a la terra. La seva és la
típica finca de muntanya, amb parcel·les petites i afectada pel fred, unes condicions que
fan que les pomes de muntanya siguin cruixents, sucoses, amb molt color i aroma.
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ELS PLANS
Nom del productor: Germans Muntada Piqué
Ubicació: Sant Llorenç de Morunys
E-mail: muntadapique@gmail.com / pique_ton@hotmail.com
Telèfon: 647 740 757 / 600 567 607
Aquesta petita finca forma part de Biolord des de l’inici del projecte, moment en què
es van animar a iniciar el cultiu de la poma ecològica de muntanya juntament amb els
altres socis fundadors. Per a ells, cultivar en una zona de muntanya com és la Vall de
Lord aporta un impacte positiu pel territori i val la pena que la gent s’engresqui a tornar
a treballar la terra.
CAL FÀBREGA
Nom del productor: Albert Solé Casals
Ubicació: Cambrils (Odèn)
E-mail: albertsole77@gmail.com
Telèfon: 680 215 629

18

Cal Fàbrega es troba a Cambrils dels Pirineus, al Solsonès. És una explotació familiar, que
s’ha unit a Biolord amb l’objectiu de diversificar l’activitat ja existent. Aquesta explotació
té previst plantar unes 1800 pomeres, de les varietats Opal, que és groga, i de Crimson
Crisp i Mandy Inolov, que són vermelles.
A part de pomeres, també està en període de conversió per tal que l’explotació de 30
vaques de carn passi a ser ecològica.
CAL CASES
Nom del productor: Montserrat Vilajosana Sampons
Ubicació: Sant Llorenç de Morunys i Guixers.
Telèfon: 608 095 515
E-mail: querol.excavacions@gmail.com
La Montserrat és una de les sòcies fundadores de Biolord. Una colla de gent de la Vall de
Lord, després de conèixer aquest cultiu i d’informar-se van decidir provar de fer aquest
producte en aquesta zona, per tal d’obrir noves possibilitats al territori. D’aquella prova,
n’ha resultat un producte excel·lent. El gust, la textura, el color i l’aroma fan que les
pomes fetes a la Vall de Lord siguin molt apreciades.

HORTA D’ALÇADA
Nom del productor: Oriol Blanco Viñallonga
Ubicació: Montcalb, Guixers
E-mail: hortadalcada@gmail.com
Telèfon: 610 124 753
Horta d’Alçada ofereix productes de muntanya ecològics certificats, cultivats a 1100
metres d’alçada. Des de 2014 forma part de Biolord, i cada any ha plantat pomeres
de diverses varietats. A part de la poma, cultiva també una cinquantena de varietats
d’horta, entre les quals destaquen els alls blancs, la ceba llarga berguedana, el carbassó
blanc, la mongeta tendra mantegosa i Buenos Aires, el pèsol negre i la patata violeta i
ratte. Les condicions causades per l’alçada i el clima, i també les tècniques de maneig
ecològic fan que els productes tinguin una gran qualitat, amb més gust, millor textura i
més resistència a les malalties i plagues, i lliure de qualsevol producte pesticida, nociu
per a la salut.
Horta d’Alçada és una aposta per viure i treballar a un territori de muntanya com és
la Vall de Lord, a partir del cultiu de la terra. La tecnologia actual permet superar
condicions adverses com l’orografia, la duresa climàtica i les distàncies amb els centres
de distribució, i a la vegada gaudir de la qualitat de vida que dona un entorn natural de
muntanya.
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LES FEIXETES
Nom de la productora: Maria Casas Argerich
Ubicació: Sant Llorenç de Morunys i Guixers
E-mail: agroserveistorreta@gmail.com
Telèfon: 687 847 552
Les Feixetes, situats entre Sant Llorenç de Morunys i Guixers, són una altra de les
explotacions fundadores de Biolord. Treballar a la muntanya comporta unes dificultats
afegides, com per exemple els desnivells i les parcel·les petites, cosa que limita força
l’agricultura. Van apostar per la poma de muntanya per tal d’aprofitar al màxim les
terres, i contribuir a la vegada a reduir la dependència econòmica de la vall amb el sector
turístic.

Baix Solsonès
CAL PALÀ
Nom del productor: Arnau Vilaseca Puigpelat
Ubicació: Prades de la Molsosa
E-mail: arnauvilpu@gmail.com
Telèfon: 686 084 041
Web: www.tornaterra.cat
Cal Palà es troba a Prades de la Molsosa, al Solsonès. És una explotació familiar, que s’ha
sumat a Biolord amb l’objectiu de diversificar-se i fer-ho cap a l’agroecologia. Actualment
tenen plantades un miler de pomeres, de les varietats Opal, que és groga, i de Crimson
Crisp i Mandy Inolov, que són vermelles. A part impulsen el projecte Torna Terra d’horta
ecològica certificada, que recupera antics horts abandonats i varietats locals, tenen una
granja de conills, actualment desmedicalitzada, i 30 hectàrees de cereal, en vies de
reduir l’ús dels fitosanitaris i on no s’hi tira glifosat des de 2015.

Berguedà
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HORTA DE CAPOLAT
Nom del productor: Enric Campillo, Dolors Lladó, Xavier Hernàndez
Ubicació: Capolat
E-mail: playtronic1@gmail.com
Web: www.hortadecapolat.com
A l’Horta de Capolat són dels pioners del cultiu de la poma de muntanya, ja que van
plantar-ne les primeres, de forma experimental, l’any 2010, abans de la fundació de
Biolord. Aquesta explotació, situada a 1300 metres d’altura, es dedica a la producció
de productes d’horta ecològics certificats, apostant per les varietats autòctones dels
Països Catalans i en especial aquelles que millor s’adapten al clima de Capolat. Davant
l’envelliment poblacional i l’abandó que han patit les zones de muntanya, la seva és una
aposta guanyar-se la vida dignament treballant la terra.

Pallars Sobirà
EL RENGAR
Nom del productor: Edgar Prats Marañón
Ubicació: Escós
E-mail: epratspallars@gmail.com
Telèfon: 675 025 162
La voluntat de viure i treballar de pagès, en un lloc amb un clima i una orografia difícil
com és el Pallars, va portar el Rengar a plantar poma ecològica de muntanya i sumarse a Biolord. El seu objectiu és fer un producte diferenciat, al qual doni valor el lloc on
està fet. Plantar pomeres en zones de muntanya significa recuperar l’ecologia real de la
poma, és a dir, tornar-la al seu hàbitat natural. Precisament les condicions climàtiques
del Pirineu permeten evitar molts tractaments fitosanitaris que sí que s’han de fer a les
zones planes, i donen a les pomes un gust, una textura i un aroma úniques.
PLANTACIONS D’ESCALARRE
Nom del productor: Família Cases-Rosés. Immo-Escaló 860 SL
Ubicació: Escalarre
E-mail: immoescalo@gmail.com
Telèfon: 636 519 523
La família Cases-Rosés va decidir plantar poma ecològica de muntanya en rebre en
herència unes terres d’Escalarre. El 2014 feren la primera plantada, a la qual se n’han
succeït de noves el 2015 i el 2016, i entraven a Biolord. Cultivar en un lloc com Escalarre
els permet contribuir en la preservació del paisatge i en el manteniment de les finques,
que adquireixen un valor afegit, ja que no queden abandonades. Complementen el cultiu
de poma ecològica de muntanya amb altres terres destinades al dall. Entre les pomes
que fan destaca la bruna, l’”estrella” de Biolord.
POMES D’ESTERRI
Nom del productor: Miquel Bringueret Constanza
Ubicació: Esterri d’Àneu
E-mail: mbringueret@yahoo.es
Telèfon: 630 505 011
La idea de buscar una alternativa al turisme de muntanya sempre hi era i després
d’estudiar diverses opcions, la poma de muntanya s’imposa per tal de recuperar els
sabors de les pomes feréstegues que hi ha a molts pobles del Pallars Sobirà. Creiem que
la recuperació de la fruita de muntanya és una alternativa real a l’economia de les zones
del Pirineu i Biolord amb la seva xarxa ens hi ajuda dia a dia.
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Cerdanya
BIOAGRONÈFOL
Nom del productor: Lluís Pous
Ubicació: Nèfol
E-mail: agronefol@gmail.com
Telèfon: 609 158 016
Web: www.calbarrau.com
Bioagronèfol és una finca ubicada al petit nucli de Nèfol, a la Cerdanya. Els seus
responsables van optar pel cultiu de poma ecològica perquè tenien molt clar que volien
cultivar la terra, i fer-ho en ecològic. I van contactar amb Biolord atrets pel model de
cooperació, atès que consideren que anar sols no porta enlloc i que com més gran sigui
el projecte, millor.
CAL GINTO
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Nom del productor: Maria Carme Guàrdia i Jordi Pont
Ubicació: Mosoll (Das)
Telèfon: 651 910 561
E-mail: calginto@hotmail.com
Web: www.calginto.com
Cal Ginto és una explotació agrícola i ramadera situada a Mosoll, municipi de Das.
Des del 2013 formen part de Biolord, moment en què van plantar pomeres per tal
de complementar la ramaderia de vaques i ovelles, el cultiu d’horta, patates, cereal i
farratges i el turisme rural. Per a ells, dedicar-se a la pagesia és una forma de cuidar i
protegir el territori, i tot i les dificultats, com per exemple el clima, poden dedicar-s’hi
diversificant la producció. De la poma en destaquen les qualitats excel·lents que li aporta
la climatologia de muntanya, cosa que es nota en el gust i l’aroma.
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