
PROJECTE de GESTIÓ De FINQUES D'OLIVERES I 
AMETLLERS EN ECOLÒGIC A LA TERRA ALTA

Aquest projecte es basa en la recuperació de finques que han estat poc 
explotades o quasi  abandonades ubicades a la comarca de la Terra Alta. 
Aquesta gestió s'inica a l'any 2011.

Aquesta  comarca  es  caracteritza  per  una  climatologia  continental  amb 
estacions força contrastades, estius secs i molt calurosos i hiverns freds; la 
pluviometria  anual  de  la  zona  es  situa  al  voltant  dels  500-600  mm, 
acumulats la major part a finals d’hivern i inicis de primavera. Els sòls on es 
troben els cultius són calcaris amb una textura franca, la finca es troba a 
una altitud de 390 m snm.

Els  cultius  primordials  de  les  finques  són  les  oliveres  de  la  varietat 
empeltre la  majoria  d’elles,  i  els  ametllers de  diverses  varietats.  Les 
collites  d'aquests  cultius  són  manuals  i  s'inicien  a  mitjans  de  setermbre 
(ametlla) i novembre (oliva)

A la primavera del 201 es faran les primeres probes de cultiu de safrà; i 
aquest  també  estarà  disponible  la  temporada  següent  Els  mètodes  de 
producció que s'empren són ecològics i de secà, amb coberta vegetal per 
millorar l’estructura del sòl i  un maneig del sòl de mínim treball. La Terra 
Alta és una comarca catalana de gran tradició i experiència en el cultiu de 
les antigues oliveres. L'oli d'empeltre (varietat negre d'Aragó) s'elabora a 
partir  de la oliva collida directament de l’arbre en el  seu punt òptim de 
maduració,  triada  i  tractada  de  forma  tradicional.  És  un  oli  de  primera 



premsada i  sense filtrar,  elaborat en procés d’extracció continua (evitant 
l’oxidació d'aquest) i a temperatura ambient, manté d’aquesta manera totes 
les seves qualitats tant nutritives com organolèptiques,  deixant aromes i 
sabors afruitats propis de la comarca.

 “És el fruit de l’amor per l’agricultura que orquestra les nostres  
produccions”
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