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1 Resum Executiu 

 

El present informe ha estat encarregat per l’Ajuntament de Tremp i s’emmarca dins del 

programa“Al teu gust, aliments del Pallars”, de dinamització del sector agroalimentari del 

Pallars Jussà, impulsat per l’Ajuntament de Tremp i en cooperació amb diferents entitats del 

territori públiques i privades. 

En aquest sentit, des del programa es col·labora amb l’Associació de Productors d’Oli del 

Pallars des del moment en que aquesta associació neix l’any 2015. El treball s’ha centrat 

inicialment en el coneixement dels recursos de la comarca pel que fa a varietats d’olivera i 

en l’acompanyament als productors per donar-los eines útils adreçades a produir olis de 

qualitat.  

S’entén que només aconseguint un oli de la màxima qualitat i amb unes característiques 

diferenciadores s’aconseguirà que la comarca del Pallars Jussà faci un pas decisiu en el 

posicionament dels seus olis al mercat, per la qual cosa la finalitat d’aquesta acció és la de 

millorar les estratègies productives com una eina clau a l’hora de comercialitzar oli amb un 

valor afegit, mitjançant l’aposta per la professionalització del sector i la transferència 

tecnològica com a motor de desenvolupament socioeconòmic 

S’han dut a terme tres jornades professionalitzadores. Una primera jornada dirigida a 

oleïcultors sobre la pràctica cultural de la poda, factor primordial a considerar, donat que 

les oliveres pallareses estan envellides i conreades en secà, per la qual cosa l’alternança de 

les collites es veu agreujada, fet que limita les possibilitats d’obrir mercats basats en olis de 

qualitat i en la regularitat de volums. La jornada va tenir una part teòrica i una altra de 

pràctica a camp a la finca “El tros de la padrina” a Guàrdia de Noguera. 

La segona jornada va tenir com a objectiu formar els oleïcultors en el maneig en camp dels 

factors clau que determinen la qualitat de la matèria primera per a l’obtenció d’olis de 

qualitat dins les tendències del mercat actual (valors organolèptics i de salut). La jornada va 

consistir en una part teòrica i una altra de tast d’oli on es van presentar els atributs positius i 

valorats en un oli de qualitat: fruitat, amarg i picant. 

La tercera jornada, dirigida a mestres d’almàssera, va consistir en dues sessions, cadascuna 

d’elles amb una part teòrica i un altre de pràctica. Les sessions teòriques varen ser sobre 

l’elaboració de l’oli: instal·lacions, regulacions, processos secundaris i punts crítics del 

sistema que determinen un oli d’alta qualitat i sobre la gestió de subproductes i gestió del 

celler. La part pràctica va consistir en un tast d’oli dels defectes més comuns tan en la mala 

praxi de l’elaboració de l’oli (avinat, amuntegades, fongs i gelades) com en la mala praxi de 

la conservació dels olis (ranci, baixos i oliasses). 



 

Pàg. 7 de 55  
Informe final de l’activitat IRTA V2997-7513 
Codi Orgànic: 0601,Data: 15 / gener / 2019 

 

 

2 Introducció 

L'olivera a Catalunya representa gairebé un 15% de la superfície agrícola i és el principal 

cultiu llenyós. L'any 2015 es van censar 116.242 ha dedicades específicament al conreu de 

l'olivera, de les quals més del 80% eren cultius en secà i quasi bé tota la producció era 

destinada a l'oliva d'almàssera. Gairebé totes les comarques catalanes tenen al seu territori 

explotacions agrícoles d'olivera. La comarca amb més conreu d'oliveres a Catalunya és Les 

Garrigues amb 21.781 ha. La segueixen el Baix Ebre (20.287 ha), el Montsià (12.855 ha) i el 

Segrià (11.891 ha). La comarca del Pallars Jussà compta amb 583 ha, les quals estan 

relativament concentrades en funció de l’altitud, amb parcel·les petites i pràcticament totes 

en secà. Es produeixen 465 t d’oliva, segons les darreres dades oficials (2015). Tot i que es 

tracta del segon conreu llenyós de la comarca, representa només el 3% de la superfície 

agrícola. És un sector relativament petit on la majoria de productors són pagesos amb 

elaboració artesanal i venda directa, i l’activitat no és la principal. Recentment s’ha 

constituït l’Associació de Productors d’Oli del Pallars (APOP), que aplega una trentena de 

productors del centenar d’existents, amb l’objectiu de promoure línies de producte i 

comercialització i estendre’s al conjunt de productors d’oli de la comarca. Tot i la dinàmica 

de l’Associació de Productors d’Oli del Pallars, els agricultors que la formen són novells i no 

tenen prou capacitació professional tant a nivell agronòmic del cultiu com de les tècniques 

d’elaboració. El coneixement adequat de les tècniques agronòmiques, en especial la poda i 

dels factors que determinen la qualitat de la matèria primera per a l’obtenció d’olis de 

qualitat dins les tendències del mercat actual facilitarà el posicionament en el mercat de l’oli 

elaborat. 

La transformació de la producció d’oliva en oli es realitza a la comarca del Pallars Jussà en 

tres molins, situats a Aramunt, Llimiana i Sant Martí de Barcedana, aquest dos últims molins 

tradicionals de cofins. Les 3 almàsseres absorbeixen una proporció relativament baixa de 

l’elaboració de l’oliva en oli, un terç de la producció surt fora de la comarca per a ser 

transformat. És sens dubte un punt crític per al desenvolupament del sector oleícola de la 

comarca, tant la manca d’instal·lacions modernes que pugui absorbir la producció de la 

comarca actual i la d’un futur, com la millora en la professionalització del personal de les 

almàsseres. El mestre d’almàssera o moliner té una gran responsabilitat dins el sector ja que 

se li exigeix un maneig acurat d’instal·lacions complexes i cares i li recau, en gran part, 

l’obtenció d’oli sense defectes atribuïbles al mal maneig de les instal·lacions, alhora que se li 

requereix un correcte maneig de l’oli obtingut en celler. Per tot això es creu amb la 

necessitat de fomentar la valorització professional de la tasca de moliner que aporti a la 

comarca els coneixements bàsics per atendre les necessitats d’aquest sector per a 

l’obtenció d’oli de qualitat per situar-lo en mercats d’alta gamma. 

L’acció duta en aquest projecte deriva del treball previ Diagnosi i estratègies pel 

desenvolupament del sector de l’oli al Pallars Jussà i va dirigida a millorar les estratègies 

productives com una eina clau a l’hora de comercialitzar oli amb un valor afegit. Només 

aconseguint un oli de la màxima qualitat i amb unes característiques diferenciadores 
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s’aconseguirà que la comarca faci un pas decisiu en el posicionament dels seus olis al 

mercat. Així és com poden consolidar-se i créixer els projectes empresarials que ara mateix 

desenvolupen aquesta activitat i com poden aparèixer-ne de nous, creant ocupació . Al 

mateix temps, dóna resposta a l’estratègia de producte prevista en aquest treball per tal 

d’aconseguir l’aparició de noves marques i gammes de producte qualificades promogudes 

per productors individuals. 

A més, les dades recents de l’ Oficina Catalana del Canvi Climàtic en el seu estudi sobre 

l’adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran indiquen que el canvi 

climàtic afectarà significativament l’agricultura de l’Alt Pirineu i Aran, la qual cosa propiciarà 

la diversificació de cultius als secans i que els cultius de tipologia mediterrània (entre ells 

l’olivera) i alguns fruiters de poques demandes hídriques seran els més afavorits.  

Així doncs, es considera clau donar suport a la millora de les competències professionals 

d’un sector en el que totes les dades apunten un creixement. 

 

3 Objectius 

L’objectiu d’aquesta acció és la de millorar la competitivitat de les empreses del sector 

oleícola i diversificar l’oferta de productes amb el foment del treball per a la qualitat, que 

permeti consolidar aquestes empreses generant ocupació al territori, mitjançant l’aposta 

per la professionalització del sector i la transferència tecnològica com a motor de 

desenvolupament socioeconòmic. 

 

4 Jornada de professionalització a olivicultors en poda 

d’olivera. 

L’objectiu de l’activitat és aprofundir en el coneixement que els productors de la comarca 

tenen del cultiu de l’olivera, en concret a la tècnica cultural de la poda. La poda és el factor 

primordial a considerar, donat que els arbres estan envellits i conreats en secà, per la qual 

cosa l’alternança de les collites es veu agreujada, fet que limita les possibilitats d’obrir 

mercats basats en olis de qualitat i en la regularitat de volums. 

L’activitat es va realitzar els passat 10 d’abril, en format de jornada i va consistir en 2 parts 

ben diferenciades: 

(1) Sessió teòrica sobre el coneixement de les bases biològiques i agronòmiques que 

determinen la producció de l’olivera a Tremp a càrrec de J. F. Hermoso 

(2) Sessió pràctica de poda d’olivera a camp a la finca “El tros de la padrina” a Guàrdia 

de Noguera a càrrec de J. F. Hermoso i J.M. Ferré 
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4.1 Material de difusió 
 

  
 

 

4.2 Participants 

Es van inscriure 51 persones. 

4.3 Contingut 

El contingut de la ponència “Les bases biològiques i agronòmiques que determinen la 

producció de l’olivera”, a càrrec de J. F. Hermoso es recull a l’annex. 

4.4 Documentació visual 

4.4.1 Sessió teòrica 
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4.4.2 Sessió pràctica 
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5 Jornada de professionalització a olivicultors en maneig de 

cultiu per a olis d’alta qualitat 

L’objectiu de l’activitat és aprofundir en el coneixement que els productors de la comarca 

tenen del cultiu de l’olivera, dels factors que determinen la qualitat de la matèria primera 

per a l’obtenció d’olis de qualitat dins les tendències del mercat actual. 

L’activitat es va realitzar el passat 13 de novembre a Tremp, en format de jornada i va 

consistir en 2 parts ben diferenciades:  

(1) Presentació teòrica dels factors clau en el maneig en camp que determinen la 

qualitat del producte: valors organolèptics i de salut a càrrec de Antònia Ninot  

(2) Jornada de tast d’oli on es presenten els atributs positius i valorats en un oli de 

qualitat: fruitat, amarg i picant a càrrec d’Agustí Romero 

 

5.1 Material de difusió 
 

  

 

5.2 Participants 

Es van inscriure 17 persones. 
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5.3 Contingut 

El contingut de la ponència “Factors clau en el maneig en camp que determinen la qualitat 

del producte: valors organolèptics i de salut”, a càrrec d’Antònia Ninot es recull a l’annex. 

5.4 Documentació visual 

5.4.1 Sessió teòrica 

 

5.4.2 Sessió pràctica 
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6 Jornada de professionalització a mestres d’almàssera 

L’objectiu de l’activitat és la professionalització de mestres d’almàssera o moliner, ja sigui 

de reciclatge i perfeccionament pels moliners existents a la comarca com d’iniciació a nous 

moliners que puguin assumir el recanvi generacional. 

L’activitat es va realitzar en 2 sessions els dies 14 i 28 de novembre a Aramunt, i cada sessió 

va consistir en 2 parts ben diferenciades:  

Sessió 1. (1) Sessió teòrica sobre l’elaboració dels olis: instal·lacions, regulacions, 

processos secundaris i punts crítics del sistema, i (2) part pràctica de tast d’oli on es 

presenten els defectes més comuns en la mala praxi de l’elaboració de l’oli (avinat, 

amuntegades, fongs i gelades). 

Sessió 2. (1) Sessió teòrica sobre la gestió de subproductes i gestió del celler i (2) part 

pràctica de tast d’oli on es presenten els defectes més comuns en la mala praxi de la 

conservació del olis (ranci, baixos i oliasses). 

6.1 Material de difusió 

  
 

6.2 Participants 

Es van inscriure 9 persones. 

 

6.3 Contingut 

El contingut de la ponència “Elaboració dels olis: instal·lacions, regulacions, processos 

secundaris i punts crítics del sistema”, a càrrec de Agustí Romero es recull a l’annex, així 
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com la ponència “La gestió de subproductes i gestió del celler”, a càrrec de Juan Francisco 

Hermoso es recull a l’annex. 

 

6.4 Documentació visual 

6.4.1 Sessió 1 

  
 

6.4.2 Sessió 2 

 

 

7 CV dels ponents 

Els CV dels ponents de les diverses jornades professionalitzadores es recullen a l’annex. 

 

8 Indicadors d’avaluació de l’acció 
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 Número de participants a la jornada d’assessorament tècnic als olivicultors en poda 
d’olivera, realitzada el 10 d’abril de 2018: 47 participants 
 

 Número de participants a la jornada d’assessorament tècnic als olivicultors en maneig de 
cultiu i al tast d’oli d’atributs positius, realitzada el 13 de novembre de 2018: 19 participants 
 

 Número de participants a la jornada de professionalització a mestres d’almàssera i al tast 
d’oli de defectes atribuïbles a l’elaboració de l’oli, realitzat en 2 sessions els dies 14 i 28 de 
novembre: 9 participants 

 
Valoracions obtingudes per part dels participants en les sessions:  
 
Jornada de poda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT DE LES VALORACIONS OBTINGUDES -15 RESPOSTES

Coneixement de la matèria 9,53

Capacitat didàctica 8,73

Enfocament aplicat 9,13

Interacció amb els participants 8,85

Desenvolupament habilitats Si Bastant No del tot

10 0 0

Com s'ha assabentat del curs?

Correus electrònics, Ajuntament i 

Associació de productors d'oli

Creu què l'aula és adequada Si No del tot. Per què?

per fer-hi aquest tipus de formació? 15

Estàs satisfet amb la sessió Si Bastant No del tot

realitzada? Per què? 15 0 0

Suggeriments Seguir amb la formació

Seguir treballant en aquesta línia

Seguir aprenent
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Jornada de professionalització a olivicultors en maneig 

 

 
 
  

RESULTAT DE LES VALORACIONS OBTINGUDES -19 RESPOSTES

Coneixement de la matèria 9,5

Capacitat didàctica 8,8

Enfocament aplicat 9,1

Interacció amb els participants 9

Desenvolupament habilitatsSi Bastant No del tot

19 0 0

Com s'ha assabentat del curs?

Correus 

electrònics, 

Ajuntament i 

Associació de 

productors d'oli

Creu què l'aula és adequadaSi No del tot. Per què?

per fer-hi aquest tipus de formació? 19

Estàs satisfet amb la sessióSi Bastant No del tot

realitzada? Per què? 19 0 0

Suggeriments Més cursos

Tast d'olis
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Jornada de mestres d’almàssera 

 

 
 

RESULTAT DE LES VALORACIONS OBTINGUDES -7 RESPOSTES

Coneixement de la matèria 9,7

Capacitat didàctica 8,5

Enfocament aplicat 8,5

Interacció amb els participants 8,8

Desenvolupament habilitats Si Bastant No del tot

Com s'ha assabentat del curs? 7 0 0

Com s'ha assabentat del curs?

Molí 

d'Aramunt/ 

Associació 

de 

productors 

d'oli

Creu què l'aula és adequada Si No del tot. Per què?

per fer-hi aquest tipus de formació? 7

Estàs satisfet amb la sessió Si Bastant No del tot

realitzada? Per què? 7 0 0

Suggeriments Més cursos

Tast d'olis
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9 ANNEX 

ANNEX. CONTINGUT “JORNADA DE PROFESSIONALITZACIÓ A OLIVICULTORS EN MANEIG 

DE CULTIU PER A OLIS D’ALTA QUALITAT” 
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