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Produccions agrícoles

• Cereals d’ hivern : ordi blat i civada
• Fruita seca: ametlles
• Oliveres
• Farratges: veça civada trepadella i alfals.



Produccions Ramaderes

• Oví i caprí extensiu ramaderia 
independent

• Porcí independent i integració
• Boví engreix intensiu integració
• Pollastres engreix integració
• Conills Ramaderia independent
• Apicultura independent



Produccions agrícoles de secà 
• Baix rendiment econòmic en tots el conreus de secà.
• Poca seguretat de les collites, gelades i sequera. 
• Suport de les ajudes de la PAC en cereals ( 200 €/ha)
• Ajuts específics per l’ ametller (240 €/Ha)
• Plantacions d’ ametller en estat de semi abandó per la baixa 

rendibilitat i necessitat de mà d’ obra.
• Explotacions viables han de conrear molta superfície de cereal de 

conreus extensius de secà
• Elevades inversions en maquinària
• Agricultura de la tercera edat i a temps parcial.

A PESAR DE TOTES AQUESTE CIRCUMSTÀNCIES                   
TENIM UN TERRITORI NET I ENDREÇAT



Ramaderia

• Crisis de la ramaderia independent 
afectada pels baixos preus de mercat

• Manteniment de llocs de treball al territori 
la ramaderia  ha estat una bona font         
d’ ingressos que reverteixen dins el  món 
rural

• Increment de les capacitats de les 
explotacions ramaders amb una inversió 
constant per part del ramader.



Solucions de tota la vida:

• Diferenciar la producció agrícola i ramadera 
amb sistemes de producció per donar-li un valor 
afegit. Producció ecològica de   farratges i 
cereals, ametlles, olives, carn de conill, corder, 
llet ..i d’ altres 

• Transformació i venda dels productes dins la 
pròpia explotació. Ametlles garapinyades 
torrons, mel,oli , formatges, embotits... 

• Diversificar l’activitat agrària:turisme rural 
artesania alimentària



Explotacions censades amb 
agricultors professionals

• Àger: 24 Agricultors professionals  amb 2100 ha 
de cereal i farratges i 400 ha      d’ ametlles

• Vilanova de Meià: 40 amb 1300 ha de conreus 
extensius

• Les avellanes  Santalinya :28 amb 1800 ha de 
conreus extensius i 500 ha d’ ametller.

• La ramaderia hi ha jugat un paper fonamental 
en el manteniment de la població



ACTUACIONS DEL DAR
• Incorporació de joves agricultors. Ajuts fins a 75.000 € a justificar en 

inversions de nova empresa.
• Modernització del sector agrícola i ramader. Ajut 50- 60% de les inversions.
• Diversificació.Ajuts 40% de les inversions
• Ajuts zona de muntanya, fins a 4.000 € per explotació d’ acord amb la seva 

dimensió.
• Gestió dels ajuts de la PAC deslligats de la producció. Ajuts, bones pràctiques 

agràries, benestar animal, seguretat alimentària ...
• Ajuts als fruits secs, manteniment de les plantacions.
• Ajuts desenvolupament rural LEADER, ajuts deslligat de l’ agricultor per tirar 

endavant les iniciatives generadores de riquesa i llocs de treball dins el món 
rural.

• Altres ajuts de renovació de maquinària i incorporació de noves tecnologies.
• Gestionem ajuts en temps de crisi econòmica i fenòmens meteorològics 

adversos. Préstecs baix interès
• Formació. Formació de joves i agricultors professionals.
• Transferència tecnològica camps d’ assaig, demostracions jornades tècniques.



i com sempre hem fet, en un 
futur, també ens adaptarem a les 
necessitats del món rural en tot 

el que li faci falta per donar-li 
suport i perquè hi sigui present.

Moltes gràcies per la seva 
atenció.
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