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RESUM 
S’exposa la evolució històrica del conreu de la pomera a Catalunya al llarg del segle XX, des 

de l es z ones de  m untanya, passant pe l B aix Llobregat i  l a p lana d e L leida i Girona. S'analitza la 
evolució d' aquest conreu en les da rreres dè cades, les pr oduccions l es v arietats, e l c onsum i e ls 
intercanvis comercials a E spanya, en particular les importacions que en les darrers anys han suposat 
prop del 60% de la producció nacional. Les produccions s’han reduït a la meitat en les darreres dos 
dècades m entre q ue l es d e pré ssec s’han duplicat. Es de scriu la situació actual de l p rojecte de  
fructicultura de muntanya, des del seu inici l’any 2009 amb la plantació de la Finca Experimental de 
Llesp (Alta Ribagorça) fins la actualitat. Les dades obtingudes han permès constatar, el potencial de 
aquest c onreu e n alçada, obt enint-se produ ccions elevades de  bon  ca libre, color i  qualitat. En els 
darrers dos anys (2013 i 2014)  s’ha iniciat la plantació a escala comercial en diferents comarques de 
muntanya i  de  m itjana a lçada comptabilitzant en la act ualitat prop de 8 0 ha s en 7 c omarques d e 
Catalunya, tan en producció integrada com en producció ecològica. El desenvolupament del conreu de 
la pom a en alçada a m és a m és d’un producte de al ta qua litat i de  p roximitat pot a portar un 
complement de la renda y una diversificació de la activitat econòmica en zones de muntanya.  
 

Paraules clau: poma, qua litat, varietats, muntanya, sostenibilitat, proximitat,  complementarietat,  
consumidor. 
 
RESUMEN 

Se expone la evolución histórica del cultivo del manzano en Cataluña a lo largo del siglo XX, 
desde las zonas de montaña, pasando por el Baix Llobregat y las zonas frutícolas de Lleida y G irona. 
Se ana liza l a ev olución de est e cultivo en las ú ltimas dé cadas, las producciones l as v ariedades, el 
consumo y los intercambios comerciales en España, en particular las importaciones que en los últimos 
años han supuesto cerca del 60% de  la producción nacional. Las producciones se han reducido a la 
mitad en las ú ltimas dos  dé cadas m ientras que  l as de m elocotón se h an duplicado. Se de scribe l a 
situación actual del proyecto de fruticultura de montaña, desde su inicio en 2009 con la plantación de 
la Finca Experimental de Llesp (Alta Ribagorça) hasta la actualidad. Los datos obtenidos han 
permitido constatar, el potencial de este cultivo en altura, obteniéndose producciones elevadas de buen 
calibre, color y calidad. En los últimos dos años (2013 y 2014) se ha iniciado la plantación a escala 
comercial en diferentes c omarcas de  m ontaña y  de  m edia al tura contabilizándose en la ac tualidad 
cerca de  8 0 ha s en 7 c omarcas de  C ataluña, tanto e n pr oducción integrada como e n pr oducción 
ecológica. El desarrollo del cultivo de la manzana en altura además de un producto de alta calidad y de 
proximidad puede aportar un complemento de la renta y una diversificación de la actividad económica 
en zonas de montaña.     
 

Palabras clave: manzana, calidad, variedades, montaña, sostenibilidad, proximidad, 
complementariedad, consumidor. 
 
SUMMARY 

The evolution of apple production in Cataluña over the XX century, from mountain areas to 
Baix Llobregat and the traditional areas of L leida and Girona is described. We analyze the trends of 
production and cultivar de velopment in the la st two decades. In t he l ast y ears, imported a pples 
represented in S pain near the 60% of  S panish a nnual pr oduction. C onsidering onl y t he l ast two 
decades, apple production in Spain was reduced by the half but in contrast peach production increased 
in the s ame r ate. We de scribe the c urrent s ituation of  apple p roduction a nd de velopment i n t he 
mountain areas of Catalonia, since its beginning in 2009 with the planting of the experimental plot of 
Llesp (Alta Ribagorça) until nowadays. The data obtained clearly illustrates the potential of this specie 
in altitude, obtaining good yields with high colour development, good fruit size and excellent quality. 
The introduction of this crop at commercial scale started in 2012-2013 in different areas of Catalonia, 
accounting t oday a round 80 ha  produced either, in i ntegrated p roduction, or or ganic pr oduction. 
Development of  a pple in a ltitude in a ddition t o a  high qua lity a nd pr oximity fruit can provide a 
complement on the income of farms/owners and in the meantime a diversification of economic activity 
in mountain areas. 
 

Key Words: apple, quality, mountain, varieties, sustainability, proximity, complementarity, 
consumer.  
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1.- INTRODUCCIÓ 
La evolució històrica del conreu de la pomera 

Sota una perspectiva històrica el conreu de la pomera es va ubicar al llarg de segles a 
les zones de muntanya, desenvolupat principalment de forma complementaria a l 'us agrícola 
basat en la producció de cereals i farratges. El destí de les produccions era el consum familiar 
i en alguns c asos l 'excedent es  de stinava a l a s eva ve nda en mercats l ocals i de  proximitat 
obtenint uns  i ngressos c omplementaris pe r a la econom ia f amiliar. És en l es z ones de  
muntanya on aquesta espècie trobà la perfecta adaptació tan pel que fa a la qualitat del fruit 
(color, textura, fermesa) com  a la pr oducció, a l ser de floració més tardana i  pe r tan amb 
menys risc enfront gelades de primavera respecte a al tres espècies com la perera o el cirerer, 
també om nipresents e n a questes z ones. Això va  pr opiciar que  al  llarg de  s egles, i 
probablement mil·lennis, aquest fruiter, al igual que en altres països de Europa, fos cultivat en 
alçada i formés part principal de la dieta de fruita juntament amb la pera (en fresc i de coure) i 
en a lguns casos la cirera i la pruna. Amb e l desenvolupament de  les comunicacions, j a ben 
entrat el segle XX, tan abans com després de la guerra civil, aquest fruit produït a les zones de 
muntanya er a t ransportat a major di stància, es a  di r a  les z ones ur banes e n c onstant 
desenvolupament per la  indus trialització i amb ne cessitats creixents en aliments i  pe r t an 
fruita fresca. Aquesta industrialització va tenir lloc principalment a les dècades dels anys 50 i 
60, essent Barcelona, i els nuclis industrials de Sabadell, Terrassa o St. Boi, entre d'altres, on 
el cr eixement pobl acional v a s er mol t impor tant per l ’èxode de  l es z ones r urals. A l a 
Cerdanya el conreu de la pera era ja popular a finals del segle XIX i va continuar produint-se 
fins a m itjans de l s egle XX. Aquí es cul tivava l a popul ar i  apr eciada "Pera d e P uigcerdà", 
essent el destí més important la ciutat de Barcelona. 'Comice' era la varietat més important, tot 
i que  ' Mantecosa H ardy' i  ' Mantecosa d 'Arenberg' va ren ser t ambé cul tivades i enc ara s’hi 
troben actualment. A l'Alt Urgell, el conreu de la pomera va ser sempre pressent i és descrit ja 
al s egle XIX. A gafarà v olada a  pa rtir de  19 50 p er l 'impuls de  diferents pioners de l a z ona 
després de visitar diferents zones productores dels Estats Units. A finals de la dècada dels 70 
la pr oducció va  s obrepassar e ls 2 m ilions de  t ones, la m ajoria de  l es varietats 'Starking' i  
'Golden', comercialitzades majoritàriament per la S AT U rgellet i també per com erciants 
privats. La falta de sistemes protecció enfront de les gelades, la combinació de la producció 
de poma i  de farratge en la mateixa parcel·la, la r iada del 1982, que es va endur part de les 
cambres fri gorífiques de l a S AT, la f alta de  ad equació del conr eu a varietats i sistemes d e 
producció m és i ntensius, així c om el creixent desenvolupament de  l a i ndustria l letera, van 
conduir cap a la marginalitat i la conseqüent desaparició del seu conreu en aquesta comarca. 
Alàs va ser el punt de referència de la zona i actualment encara hi han parcel·les en producció 
de poma i pera. També hi son encara  pr esents arbres disseminats en diferents indrets de les 
comarques de  l’ Alt U rgell i la  C erdanya. A al tres com arques de  m untanya com el  P allars 
Sobirà o l’Alta Ribagorça als anys 40 i 50 es carregaven camions de pomes amb destinació als 
principals cent res de  consum quan a Lleida en cara aquest cul tiu s’estava impl antant. Les 
pomeres es  t robaven majoritàriament al s m arges o dispersats pe ls cam ps i  és  conr eaven 
conjuntament amb els conreus.             

Donada la limitada producció i la seva dispersió en el territori de muntanya, va ser el 
Baix Llobregat la següent comarca on el conreu dels fruiters va desenvolupar-se, en particular 
la pomera, la perera, el presseguer i la prunera que varen van plantar-se aigües amunt del riu 
Llobregat, a partir de St. Boi i fins a Martorell. Aquest desenvolupament va tenir lloc després 
de la g uerra ci vil i va  ser pa ral·lel a  l’increment de  l a pobl ació ur bana i  de l s eu pode r 
adquisitiu que va provocar una demanda creixent de fruita arreu de l’estat espanyol. Donada 
la pr oximitat de  le s z ones a grícoles d el Baix L lobregat als grans nuc lis de  pobl ació c om 
Barcelona, va ser a pa rtir de  1940  quan el desenvolupament de  l a f ructicultura va  s er molt 
important f ins a f inals de la dècada dels anys 60  quan Lleida va prendre el relleu. A la part 
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més propera a la costa i al Maresme es van introduir  els conreus hortícoles a gran escala, amb 
destinació local i també pe r l a exportació. E l c reixement de ls g rans nuc lis de  pobl ació v a 
continuar amb la ar ribada de  m a d’ obra ne cessària pe ls s ectors i ndustrial i  de  s erveis, 
provinent de les zones rurals per la progressiva mecanització de les tasques agrícoles. Així la 
demanda de f ruita era c reixent t an a C atalunya com a l a resta d e l'estat es panyol. El f ort 
desenvolupament industrial, de serveis i del turisme dels anys posteriors, dècades dels anys 70 
i 80, va reduir i  l imitar les terres de us agrícola i  per tan la producció hortofructícola en les 
zones pe riurbanes i  e n pa rticular de l B aix Llobregat on la s uperfície agr ícola er a m olt 
limitada.  

Paral·lelament la plana de Lleida ja comptava des de la finalització del canal principal 
d'Urgell l'any 1862 i de l'auxiliar al 1932, de una gran estructura de regadiu i de superfícies 
planes, disponibles per a produccions més intensives com la fruita. Això va propiciar el gran 
“boom” de  l a f ructicultura a partir d e l’ any 1950. Bona p art d e l 'èxit en el s eu inici va  s er 
degut a l a experiència en tecnologia de producció aportada des de el Baix Llobregat. Així la 
plana de Lleida es convertí en les dècades dels anys 60, 70 i 80 com la primera zona fruitera 
de Espanya, especialitzada en la producció simultània de poma, pera i préssec, liderant també 
les e xportacions a  E uropa e n el cas  d e la p era ‘Llimonera’. A quest de senvolupament 
fructícola es va  don ar p aral·lelament a altres z ones de  C atalunya com Girona i T arragona 
(Baix Camp, Ribera d’Ebre), i de la resta de Espanya com la Vall de l’Ebre (Baix Cinca, La 
Almunia, Calatayud, Caspe, Calanda, etc.), Extremadura on van desembarcar molts pioners 
lleidatans (Canosa, 201 2), Castella-Lleó, M urcia on l a i ndustria c onservera v a s er m olt 
important i Valencia, i va continuar fins la dècada dels anys 80, quan la producció estava ja 
consolida arreu de l'estat.        

La fruita d olça és en la act ualitat, tan a  E spanya com  a C atalunya, el subsector de 
major aportació a la  Producció Final Agrària amb el 12 i 10%, respectivament al 2012, tot i la 
superfície relativament reduïda (202.100 has Espanya i 48.400 has Catalunya). Tres especies 
han l iderat tradicionalment l a pr oducció: pomera, perera i  pr esseguer. La e volució d e l a 
superfície total c ultivada d ’aquestes especies mostra una  es tabilitat en la da rrera dè cada. 
Contràriament, les produccions evidencien un c reixement sostingut degut a  la  millora de  la  
eficiència productiva de las plantacions per la continuada innovació tecnològica en aspectes 
tan i mportants c omo la innovació va rietal, els p ortaempelts, els s istemes de  conducció, la 
protecció del conreu, el reg o la fertilització, entre d’altres.    

El fet més destacable de les darreres tres dècades ha estat el canvi en la distribució de 
les di ferents es pècies, amb un fort i ncrement de  l a f ruita d e pi nyol, en particular de l 
presseguer, un lleuger decreixement de la perera i una forta disminució de la pomera (Iglesias 
i C asals 2014a ,c). A p esar de  la impor tant di sminució, la pom era i l a pe rera s egueixen 
ocupant un lloc destacat en les principals zones fruiteres de Espanya i Catalunya és la primera 
regió productora de l’estat, on tot i e l retrocés la pomera ocupa un l loc important a diferents 
comarques de Lleida i Girona.   

La forta disminució de la producció de poma es deu fonamentalment a la seva ubicació 
en zones de  pl ana am b climes càl ids, on aquesta es pècie no presenta u na bona  ad aptació 
(Seeley y Kammereck, 1977; Carbó et al., 1998). La important disminució de la producció en 
les tres darreres dècades ha anat lligada a un fort increment de les importacions, principalment 
de zones de producció situades en altitud de països com França, Itàlia o Àustria. Per disminuir 
aquesta dependència i  disposar d’un producte més sostenible, la reubicació del conreu de la 
pomera en zones de major altitud pot permetre en el futur disposar d’un producte de qualitat, 
de proximitat i que  al mateix temps permet-hi com a ef ecte colateral el desenvolupament de 
zones amb risc de despoblament de diverses comarques del Pirineu i del prepirineu català.  

És realitza un anàlisis de la evolució de la producció de poma a Espanya, de la situació 
varietal, de l consum i  de l es i mportacions/exportacions. P osteriorment s ’exposen alguns 
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resultats obt inguts en l a producció de pom a en alçada a Finca Experimental de Llesp (Alta 
Ribagorça),  per d escriure a cont inuació l’estat act ual de l pr ojecte de f ructicultura d e 
muntanya, les comarques on a quest cultiu s’ha introduït, el tipus de plantació i la tecnologia 
de producció utilitzada. Es tracta en definitiva de disposar de informació que sigui útil per la 
progressiva reintroducció del conreu de la poma en altitud, on aquest conreu ha estat cultivat 
des de temps immemorial. 

 
 

2.- SITUACIÓ ACTUAL, PROBLEMÀTICA I EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE 
POMA A ESPANYA  

El cultiu de poma de taula a Espanya es caracteritza per estar situat majoritàriament en 
zones de  pl ana, principalment de l V all de  l ’Ebre, en condicions c limàtiques caracteritzades 
per altes t emperatures i  baixa humitat ambiental en el període estival, a l es que  la pomera 
presenta una  deficient adaptació. Es pe r això que pe r l a m ajoria de varietats cultivades, 
excepte les de recol·lecció tardana com la ‘Pink Lady®’, amb temperatures en l’època prèvia a 
la recol·lecció pròpies de climes frescos, la insuficient coloració en varietats roges o bicolors 
(‘Gala’, ‘Delicious’, ‘Jonagold’, ‘Fuji’, etc.), la insuficient fermesa en les del grup ‘Golden’ i 
les pèrdues per cop de sol en 'Fuji', són factors limitants que ocasionen una important pèrdua  
de competitivitat davant de les importacions de països amb climes més apropiats i amb una 
millor or ganització comercial como França o Itàlia (Hemisferi Nord), Xile, Brasil o Nova 
Zelanda (Hemisferi Sud). Això ha co mportat una reestructuració en la di stribució de l es 
especies de fruita dolça caracteritzada pel retrocés de les especies de llavor (pomera i perera) i 
el not able i ncrement de l es d e pi nyol. El pr esseguer ha  es ta l a es pècie am b un major 
increment, donat que  va r epresentat gairebé l a meitat de  l a pr oducció d e l a fruita dol ça d e 
Espanya (48%) en el període 2010-2012 (Figura 1). Prop del 60% de la producció (735.000 t 
al 2013) és exportada principalment a mercats europeus (Iglesias i Casals, 2014a).  
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Figura 1: Evolució de les superfícies de les principals espècies de fruita dolça a Espanya al llarg del 
període 1987-2012 ( esquerra) i de  les produccions mitjanes en e ls períodes 1985-1987 i 2010-2012 
(dreta). (Font: Iglesias i Casals, 2014b). 

 
Des d'una òptica de produccions i destinacions de la producció de fruita cada cop més 

globalitzades a es cala mundial, el canvi  experimentat a E spanya en la di stribució d'espècies 
fruiteres ( Figura 1) , és l ògic t enint en compte que  c ada pa ís i  c ada z ona t endeix a 
especialitzar-se en aquelles pr oduccions e n les qua ls é s m és c ompetitiu. A questa 
competitivitat passa e n bona p art p er pr oduir l es es pècies i  v arietats m illor ada ptades a l es 
condicions e dafoclimàtiques de  c ada z ona de  pr oducció. A ixò pe rmet obtenir pr oduccions 
més elevades, de més qualitat d'una forma més sostenible (menys aportació d'inputs) i per tant 
més c ompetitives e n un mercat global. Itàlia c onstitueix un clar referent a mb una 
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especialització molt important de la producció de pera a la regió d'Emilia Romagna i de poma 
al T rentino y SudTyrol. A E spanya l 'especialització cap a l es es pècies d 'os és  cada  ve gada 
més evident degut a les condicions ambientals de les principals àrees de producció, situades 
majoritàriament en els fons de les valls, caracteritzades per cl imes secs i  calorosos amb una 
menor af ecció de m alalties i  cos tos de  l a m à d' obra i nferiors a al tres p aïsos com  F rança o  
Itàlia. Al contrari que a I tàlia o França, al nos tre pa ís encara no e s di sposa de  produccions 
significatives de  poma en zones de  muntanya, on aquest cultiu havia es tat important fa poc  
menys d'un segle, d'aquí la dependència de les importacions. 
 La producció de poma a Espanya corresponent a la mitjana del període 2011-2013 va 
ser de 459.000  t . i  de 391.247 t . la corresponent a l ’any 2012. La distribució regional de la 
superfície conreada i de les produccions per al 2012 s'il·lustren a la Figura 2. Pot observar-se 
que e s s itua ma joritàriament a  la  V all de  l 'Ebre, en particular C atalunya, Aragó i la  R ioja-
Navarra, on s'ha cultivat tradicionalment. 
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Figura 2: Distribució de les superfícies (esquerra) i produccions (dreta) de poma i pera a Espanya per 
regions  l’any 2012.  (Font: MAGRAMA online i AFRUCAT, respectivament).  
 

L'anàlisi de la evolució de les produccions a la Unió Europea per països en el període 
2000-2014, posa de manifest la poca importància que aquest conreu te a Espanya donat que es 
situa en el da rrer l loc s uperat p er Hongria (Figura 3) .  P olònia, Itàlia i  F rança l ideren les 
produccions i  é s en e l primer pa ís on e l c reixement de s de  2010  ha  estat continuat. L a 
producció estimada pe r a l 2014 a E spanya serà d e 446.000 t. (268.600 de  l es qua ls 
corresponen  Catalunya), un 4%  menys que el 2013 i un 2%  inferior a la mitjana de les tres 
últimes campanyes. 
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Figura 3: Evolució de la producció de poma de la Unión Europea 28 des del 2000 i previsió de collita 
pel 2014, per països (Font: Iglesias i Casals, 2014c).  
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Situació varietal  
El grup 'Golden' segueix sent el més important tan a la Unió Europea com a Espanya 

on representa el 56% de la producció, tot i que ha experimentat un important retrocés en els 
últims anys, igual que el grup 'Red Delicious' (Iglesias i Casals, 2014b). Aquesta disminució 
ha estat compensada en gran mesura pel fort increment de 'Gala', i en menor mesura de 'Fuji' i 
'Pink L ady®' ( Figura 4), en aquest úl tim cas  pe r es tar l a s eva pr oducció limitada a l es 
directrius del "club". El retrocés experimentat per la varietat 'Golden' és degut a que la qualitat 
obtinguda ( fermesa, textura) no és p rou competitiva en comparació amb la mateixa varietat 
importada de zones de muntanya o de mitja altitud de França o Itàlia. De fet aquesta varietat 
segueix s ent l a m és po pular a  E spanya i  a  Europa, l a m és c onsumida i  l a que  l idera l es 
importacions.  

En el g rup 'Gala' el r etrocés en e l pe ríode 1995 -2010 es va  de ure a l a m anca de  
coloració dels clons originals ('Royal Gala®', 'Mondial Gala®' i 'Galaxy®'), que va obligar a la 
seva r econversió en alguns c asos per a ltres de  millor c oloració c om 'Brookfield®', clon d e 
referència en l'actualitat i  el  més plantat els últims anys, i en altres casos pel presseguer. En 
els darrers anys son nombrosos els nous clons disponibles. Amb estries molt poc aparents i 
també de alta coloració destacar, 'Redlum®', 'Ready Red Gala®' i 'Gala Decarli®'. De coloració 
lleugerament i nferior i  estries m és ap arents ' Gala V enus®', ' Schnico®' i 'Ultima G ala®'. 
Actualment, després de l fort i ncrement de  l a pr oducció de p réssec i  l es cr isis r ecurrents de  
preus com al 2005, 2011 i 2014, juntament amb el descens de la producció de 'Gala' en anys 
precedents, la disposició de nous clons d 'alta coloració suposarà un a uge renovat per aquest 
grup varietal, tan en zones plana com en alçada (Iglesias et al., 2011). 

 

Golden
56%

Gala
19%

Red 
Delicious

8%

G. Smith
4%

Fuji
7%

Reineta
4% Altres

2%

TOTAL ESPANYA (2010-2012) =  459.000 t 
 

 
Figura 4: Distribució varietal de les produccions de poma (esquerra) i pera (dreta) corresponents a la 
mitjana del període 2010-2012 (Font: WAPA'2013).  

 
 Pel que  fa a l es noves varietats i a  part dels nous clons de 'Gala', 'Golden' o 'F uji' e l 
grup de varietats resistents al motejat es cada cop més important i aporten un nivell de qualitat 
gustativa cada cop millor i similar en molts casos a les varietats comercials de referència. De 
entre aquestes destacar 'Story®' (Inored) de l'INRA-Novadi (França), de recol·lecció a l'època 
de 'Fuji', de  coloració ve rmella, s abor dol ç, pol pa m itjanament s ucosa, no  s ensible a 
l'alternança, m olt poc  s ensible a ls c ops de  s ol i  d' excel·lent aptitud a  l a f rigoconservació. 
També 'Crimson Crisp®', de recol·lecció després de 'Gala' aporta una bona qualitat i  un bon  
comportament productiu, així com 'Gaia®' a l'època de 'Gala' o 'Mandy®' (resistent al motejat i 
a la sendrosa) i 'Pixie Crunch®', ambdues època 'Golden' i totes bicolors . 
 
 



 

 8 

Consum   
 El consum de poma a Espanya segueix una tendència decreixent des de 1989, encara 
que m olt m enor que  l a di sminució de  les pr oduccions. A ixí e n el pe ríode 1989 -2013 s'ha 
passat de 15 a 11 kg/persona/any, consum molt inferior a la majoria de països europeus, però 
que s’ha mantingut molt millor que en el préssec (Iglesias, 2013). 
 
 
3.- INTERCANVIS COMERCIALS 
Importacions i exportacions de poma 

El de scens d e competitivitat de  l a pom a que  s'ha dona t en l a m ajoria de  z ones 
d'Espanya, s'ha traduït en les últimes dues dècades en importacions considerables per la gran 
distribució i  i mportants operadors c omercials pe r pode r a bastir la de manda pe r f ruit d' una 
qualitat di ferencial, habitualment de pom a marquista. Això es de u al f et qu e el  s ector 
productor no h a e stat, l levat d 'algunes excepcions, c apaç d 'organitzar-se i of erir l a qua litat 
constant i  l a pr esentació de mandada pe r ope radors com ercials i  cons umidors al  l larg de l 
temps. A això ha contribuït també, i de forma determinant, que la qualitat obtinguda en zones 
de plana no ha estat la requerida per ser competitius en un mercat global en el qual havia de 
competir amb poma de les principals zones productores del món de tots dos hemisferis. 

L'evolució de les importacions per a  consum en fresc al l larg del període 2007-2013 
s'exposen a  l a Taula 1 i  van aconseguir una  mitjana anual en aquest pe ríode de  248.843 t., 
corresponent el màxim a l'any 2000 amb 262.470 t. Aquestes quantitats suposen el 54% de la 
producció nacional, que al període 2011-2013 va ser de 459.000 t  (Figura 3), però que en el 
futur pròxim es s ituarà s egons l es pr evisions en l es 430.000 t . anuals. E ls pr incipals pa ïsos 
exportadors s ón a mb d iferència, F rança ( 42%) i  Itàlia ( 25%) i  l es pr incipals va rietats 
importades 'Golden', 'Gala', 'Red Delicious' i 'Fuji'. La zones més importants de producció de 
la pom a i mportada s ón el Limousin, Midi-Pyrénées, Alpes-Alta P rovença a Fr ança i l 'Alt 
Adige, el Trentino i Piemonte a Itàlia, totes zones de muntanya o de mitja altitud. 

 
Taula 1: Evolució de les importacions de poma a Espanya (t) l'any 2000 (referència) i en el període 
2007-2013 per països d'origen. (Font: Iglesias i Casals, 2014c).  
 

PAÍS 2000 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var (%)
13/12

Media
2007-2013

%pais/
total

Francia 171.383   . 107.036 99.941 110.247 111.204 118.171 84.272 73.029 -13% 105.145 42,3%
Italia 19.857      . 50.193 47.383 67.666 73.928 61.711 76.560 81.560 7% 62.907 25,3%
Chile 19.960      . 30.001 30.521 21.700 21.815 20.788 16.931 18.767 11% 23.626 9,5%
Portugal 19.080      . 8.652 8.805 14.267 13.022 18.726 16.198 16.930 5% 13.278 5,3%
Alemania 5.614        . 14.869 13.304 10.464 11.851 9.430 9.224 4.448 -52% 11.524 4,6%
Argentina 2.898        . 13.475 8.835 5.413 3.413 4.606 1.891 2.994 58% 6.272 2,5%
Bélgica 7.591        . 8.016 5.270 7.020 6.148 3.665 4.748 5.394 14% 5.811 2,3%
Brasil 2.743        . 7.135 5.970 2.665 6.487 5.079 4.788 3.636 -24% 5.354 2,2%
China 423           . 9.599 11.375 4.103 2.994 1.488 678 3.625 435% 5.039 2,0%
Nueva Zelanda 2.269        . 1.554 2.119 3.240 3.506 2.916 736 3.481 373% 2.345 0,9%
Paísos Bajos 2.143        . 3.279 2.208 2.825 1.414 993 665 2.602 291% 1.897 0,8%
Reino Unido 5                . 13 12 156 57 4.827 4.948 3.150 -36% 1.669 0,7%
Austria 760           . 154 312 413 716 667 3.818 4.992 31% 1.013 0,4%
Polonia -             . 25 266 966 352 0 3.846 12.923 236% 909 0,4%
Rep. Checa 5.927        . 0 871 192 1.353 276 1.322 203 -85% 669 0,3%
Uruguay 770           . 1.888 479 135 273 422 154 92 -40% 558 0,2%
Sudáfrica 97              . 1.240 1.228 202 136 122 297 1.146 286% 537 0,2%
Otros 953           . 711 320 153 103 207 231 442 91% 288 0,1%
TOTAL 262.470   . 257.840 239.219 251.826 258.771 254.094 231.309 239.415 4% 248.843 100,0%  

 
 
Les exportacions espanyoles van ser menys de la meitat de les importacions amb una  

mitjana anual en el període 2007-2013 de 112.940 t. (Taula 2), corresponent el màxim al 2006 
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amb 135.389 t. L'evolució des del 2000 segueix una tendència positiva però cal matisar que 
inclouen tant pr oducte amb destinació el m ercat en fresc com  per industria (40-45%). Les 
exportacions espanyoles es dirigeixen bàsicament a França (34%) i Portugal (15%). 

 
Taula 2: Evolució de les exportacions de poma de a Espanya (t.) L'any 2000 (referència) i en el 
període 2007-2013 per països d'origen. (Font: Iglesias i Casals, 2014c). 
 

PAÍS 2000 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. (%)
13/12

Media
2007-2013

%país/
total

Francia 8.769       . 35.078 43.194 29.540 37.495 34.987 48.987 40.472 -17% 38.536 34,1%
Portugal 28.283    . 21.238 20.440 15.204 14.200 13.743 16.052 16.555 3% 16.776 14,9%
Algeria -            . 10.505 13.067 10.711 7.544 10.162 7.289 5.760 -21% 9.291 8,2%
Reino Unido 2.361       . 6.168 5.623 5.525 7.726 11.429 15.919 10.302 -35% 8.956 7,9%
Marruecos 2.254       . 4.257 4.676 7.595 12.485 8.990 7.343 8.747 19% 7.728 6,8%
Rusia 1.421       . 2.732 6.991 3.262 9.388 10.155 2.965 1.097 -63% 5.227 4,6%
Italia 759          . 949 5.712 4.281 2.007 3.718 3.755 1.910 -49% 3.190 2,8%
Alemania 3.270       . 3.227 4.491 1.530 2.335 3.401 2.305 3.867 68% 3.022 2,7%
Países Bajos 2.119       . 2.764 2.102 1.957 3.597 4.164 3.208 3.200 0% 2.999 2,7%
Bélgica 1.821       . 2.549 2.659 2.298 3.564 1.820 497 729 47% 2.016 1,8%
Suecia 291          . 1.246 1.835 1.633 2.288 2.822 2.619 1.488 -43% 1.990 1,8%
Mauritania 1.092       . 1.737 1.438 1.621 1.619 1.570 1.842 1.704 -7% 1.647 1,5%
Brasil 283          . 572 273 473 1.014 3.074 3.063 2.623 -14% 1.585 1,4%
Polonia 52            . 673 1.206 793 684 5.998 902 509 -44% 1.538 1,4%
Emiratos Árabes 36            . 32 305 39 478 3.092 3.582 1.864 -48% 1.342 1,2%
Colombia -            . 19 0 15 571 2.815 1.523 611 -60% 793 0,7%
Rumania 387          . 152 2.172 142 125 430 52 686 1222% 537 0,5%
Grecia 203          . 228 728 324 5 355 866 1.103 27% 516 0,5%
Andorra 220          . 481 457 426 500 431 456 443 -3% 456 0,4%
Irlanda 3               . 62 22 144 431 841 753 314 -58% 367 0,3%
República Checa 189          . 40 200 94 58 233 89 230 158% 135 0,1%
Otros 11.726    . 1.692 3.742 1.941 3.653 8.190 5.931 4.902 -17% 4.293 3,8%
TOTAL 65.538    . 96.401 121.333 89.549 111.765 132.421 129.997 109.115 -16% 112.940 100,0%  

 
 
4.- LA PRODUCCIÓ DE POMA EN ZONES DE MUNTANYA I LA EXPERIÈNCIA 
DE LLESP (ALTA RIBAGORÇA) 
Antecedents i justificació 
 Com s'ha exposat en apartats anteriors, el conreu de la pomera en zones de muntanya 
i/o altitud ha estat tradicional en molts indrets de Europa i també a Catalunya. Itàlia ha estat el 
país on l a pr oducció e n aquestes z ones e stà a ctualment c onsolidada i  e s reconeguda pe r l a 
seva qu alitat (Stainer e t a l., 2000)  i la excel·lent or ganització com ercial am b el 
desenvolupament d e marques t an popul ars com M arlene, M elinda o Melavi. Parlem 
evidentment dels Alps, on aquest conreu va conèixer un for desenvolupament a partir de 1950 
a l es províncies del S udTyrol, el T rentino o la V altellina. Als A lps f rancesos el  
desenvolupament v a t enir l loc a  pa rtir de ls anys 60,  pr incipalment a  la z ona alpina de 
Cisteron, però és més coneguda la producció a mitja alçada (350-550 m) de la marca Perlim al 
Limousin on compta al mateix temps amb una DOP.      
 A les di ferents z ones pr oductores d e Espanya, principalment la  V all d e l' Ebre, el 
desenvolupament a escala industrial del cultiu de la poma va tenir lloc a partir de la segona 
meitat de l s egle X X e n un moment de  de manda c reixent i  e n un r egim autàrquic on e ls 
intercanvis comercials i per tan les importacions eren mínimes. La qualitat ofertada era més 
que suficient en aquella època i e ls preus r epercutits a l productor molt bons en comparació 
amb els costos de producció. Amb la entrada a l a CEE l'any 1984 la situació experimentaria 
un canvi progressiu caracteritzat per la progressiva globalització del intercanvis. Aquest fet es 
va acc entuar a pa rtir de  f inals de l s egle X X i en el cas  de  l a pom a es  va  t raduir en  
importacions c reixents e n un pa ís a mb un bon c reixement e conòmic f ins l a a rribada de  l a 
crisis al 2007. C om s 'ha exposat abans les importacions de poma han suposat en els darrers 
anys més del 50% de la producció nacional. Corresponen majoritàriament a poma marquista 
procedent de zones de muntanya o de mitja alçada de Itàlia i França on la qualitat es superior 
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per l es condi cions cl imàtiques, però la eficient or ganització comercial, l a pr omoció i l a 
comunicació  explica bona part del seu èxit. 
 Al nos tre pa ís el con reu de  l a pom a es  s itua en la qua si t otalitat en les zones de  l a 
plana, essent l a V all d e l 'Ebre l a pr incipal ar ea pr oductora. E ls es tius s on càlids i  l es 
precipitacions es casses, cosa que  suposa un estrés pe r l a pl anta qu e e s t radueix en una 
coloració inferior en varietats roges o bi colors, una t extura amb menys fermesa, sucositat i  
crocanticitat i  m és a fecció per cops de  s ol i  caigudes prematures (Carbo et al., 1998) . 
Contràriament en  al çada  el f actor climàtic qu e m és canvia és  l a t emperatura clarament 
inferior, afavorit t ambé per l es pr ecipitacions m és f reqüents i  m és r epartides al  l larg de l 
període estival. La di sminució de l es t emperatures t an diürnes com noc turnes ( Figura 6 i  
Taula 3) , disminueix l ’estrès de  l a pl anta, incrementa el  “pool ” d e carbohidrats di sponibles 
per a l a fotosintesis i redueix efectes negatius de la radiació directa com és el cop de sol o la 
lenticel·losis (Seeley y Kammereck, 1977;  Carbó, 1998 ; Iglesias i Alegre, 2009; Iglesias, 
2014; Iglesias et al., 2015).                
 
Resultats preliminars de la experiència de Llesp (Alta Ribagorça) 
Les condicions climàtiques 

La act ivitat a l a Finca Experimental de  Llesp va i niciar-se a l f ebrer d e 2009 a mb 
l’objectiu de conè ixer e l com portament de  va rietats com ercials i  aut òctones de  pomera i  
perera. Va s er f ruit d e l a col ·laboració en un pr ojecte com ú entre l a A ssociació per al 
Desenvolupament de  l a R ibagorça R omànica (ADRR) i  el  D epartament d’ Agricultura i  
l’IRTA p el pe ríode 200 9-2012. La F inca es t roba s ituada a  980 m  d’altitud i  r epresenta un  
indret característic de les zones de muntanya, on a “priori” i en base a la experiència italiana, 
francesa i del propi Pirineu la pomera era el cultiu amb més possibilitats d’adaptació.  

Com s ’acaba d ’exposar un fet di ferencial qu an es  com para la z ona de  pl ana i  de  
muntanya son les condicions meteorològiques en particular la temperatura i la precipitació. A 
títol d’exemple la Figura 5 s’han representat les precipitacions registrades a l ’observatori de 
El Pont de Suert en el període 1 d’abril - 31 de novembre de 2012.  
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Figura 5: Pluviometria diària registrada a l’Observatori Meteorològic de El Pont de  Suert  en 
el pe ríode 1 d ’abril - 30 novembre de  2012.  Al gràfic s ’indiquen els pe ríodes de  floració i  
recol·lecció corresponents a 2012.   
 

S’observa que aquestes es distribueixen al llarg del període vegetatiu, tardor i hivern, i 
que son molt més importants als mesos de maig, juny i finals d’octubre. De fet, tan al mes de 
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maig com al mesos d’abril juny i novembre es varen registrar precipitacions en la majoria dels 
dies. Fins i tot a l’estiu es donen precipitacions, cosa que no sol succeir a la plana. Respecte a 
la plana de Lleida el nombre de dies de precipitació en l’anomenat període va ser gairebé del 
doble. Aquestes precipitacions més freqüents, principalment a l a primavera, es tradueixen en 
un major risc pel motejat, especialment en varietats sensibles com ‘Gala’ o ‘Golden’ i per tan 
obliguen a realitzar un major nombre de tractaments fungicides. 

Pal que  f a a les temperatures, s’exposa com  a exemple el pe ríode 1 d’ abril-30 
novembre de 2012, que correspon a bona part del període vegetatiu de la pomera. A la Figura 
6 s’han representat tan les registrades a El Pont de Suert com a Mollerussa (Lleida), aquestes 
últimes típiques de una zona de plana. Pel que fa al període de floració,  finals d’abril-mitjans 
de maig, s’observa que es donen gelades molts dies i per tan aquest és un risc a considerar. El 
mateix s ucceeix a pa rtir de  pr incipis de  nove mbre, cosa que  d epenen de l a i ntensitat de  l a 
gelada pot  suposar un risc per les varietats de recol·lecció tardana com ‘Fuji’. Després de la 
floració i fins al novembre, les temperatures diàries a El Pont de Suert son clarament inferiors 
a les de Mollerussa, especialment a l ’agost i setembre, que es quan s’inicia la recol·lecció de 
les primeres varietats (grup ‘Gala’), cosa que afavoreix la coloració dels fruits (Figura 6). El 
desenvolupament del color roig es veu també afavorit respecte a la plana, donat que la data de 
collita és de mitjana un mes més tard i això suposa temperatures inferiors respecte a l’agost 
(inclús a la plana). Si es comparen les dades procedents dels dos observatoris (Pont de Suert i 
Mollerussa-Lleida) en  el  període es tudiat (abril-novembre), hi  ha  una  diferència mitjana, de 
entre 3,6 i 5,7ºC, per les màximes i mínimes, respectivament, inferiors a El Pont de Suert.   
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 Figura 6: Temperatures mà ximes i míni mes di àries r egistrades a ls O bservatoris 
Meteorològics de  E l P ont de  S uert i de Mollerussa ( Lleida) en el p eríode 1 d’abril – 30 
novembre de 2012.   
 

Quan és com para l a di ferencia ent re l es m itjanes de  les t emperatures m àximes i  
mínimes di àries de l període juliol-octubre del període 2010 -2012 entre e l O bservatori de  
Mollerussa i  l a f inca d e Llesp, obt ingudes en aque st cas  a p artir d el A tles D igital de  
Catalunya, s’observa que les diferències son encara més importants i arriben a 5,5ºC per les 
màximes i a 6,6 ºC per les mínimes (Taula 3), donat que la finca de Llesp està situada a m és 
altura (980 m Llesp, enfront 830 m del Observatori de El Pont de Suert). També pot observar-
se que la pluviometria en aquest mateix període és tres cops superior a El Pont de Suert.  
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Taula 3: Temperatures mitjanes de màximes i mínimes diàries i pl uviometria per als mesos 
de juliol, agost, setembre i octubre en el període 2010-2012 a la Finca de Llesp i a Mollerussa 
(Lleida).  

LOCALITAT 2010-2012 Juliol Agost Setembre Octubre Mitjana
Pont de Suert tª Mit. Max 27,6 27,4 27,0 21,3 25,8
Mollerussa tª Mit. Max 31,6 32,7 27,8 22,5 28,6
Pont de Suert tª Mit. Min 10,4 10,3 9,1 5,9 8,9
Mollerussa tª Mit. Min 16,5 16,7 12,6 8,5 13,6
Pont de Suert Pluvi. (mm) 55,9 35,9 38,8 59,2 47,5
Mollerussa Pluvi. (mm) 9,2 6,8 18,9 27,1 15,5

Llesp

Llesp

23,1

7,0

-5,5

-6,6

 
 
 
Dates de floració, dates de collita, produccions i paràmetres de qualitat 

El període de floració a la Finca de Llesp es retarda en una mitjana de tres a qua tre 
setmanes, respecte a Lleida, depenen de l’any y de la varietat. A títol d’exemple s’exposa a la 
Figura 7 el pe ríode de  f loració de di ferents va rietats com ercials l ’any 2012, que v a 
correspondre a  l ’any m itjà. A quest pe ríode va e star com prés ent re el  14  d’ abril i  el  26 de 
maig, essent ‘Ella®’ (‘Braeburn’) la primera varietat en florir, seguida per les del grup ‘Gala’, 
mentre que ‘Evelina®’ i ‘Reineta Gris’ varen ser les de floració més tardana (Figura 7).  Com 
s’ha exposat abans el fet de que la probabilitat de gelades sigui elevada fins a f inals de maig 
suposa un risc a considerar i fa necessària en la majoria dels indrets la instal·lació de sistemes 
de protecció com és el reg per aspersió, per considerar-se el més eficient.  

 

 
  

Figura 7: Període de floració (inici, plena i final) corresponent a l’any 2012 de les varietats 
de pomera i perera avaluades a la Finca de Llesp.  
  

La data de collita també es  r etarda r especte a l a z ona de  Lleida ent re t res o quatre 
setmanes depenen de l’any i de la varietat. A la Figura 8 s’indica el període de recol·lecció de 
les di ferents varietats de poma ava luades. Les de recol·lecció més pr imerenca varen ser l es 
varietats del grup ‘Gala’ (‘Mondial Gala®’, ‘Galaxy®‘, ‘Brookfield®’) a m itjans de setembre, 
seguides pe r ‘ Rubens®’, ‘Reineta G ris’, ‘ Reinders®’ i  A riane®’, ‘ Smoothee®’ i ‘ Ella®’, 
aquesta de recol·lecció a finals d’octubre i ‘Kiku® Fubrax’ la de recol·lecció més tardana, ja a 
principis de  novembre. També per les varietats de recol·lecció tardana com ‘Fuji’ existeix el 
risc de  gelades a la t ardo però molt inferior a  l a pr imavera. De fet s ’ha pogut observar que  
temperature de fins a -5ºC no varen ocasionar danys als fruits.   
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1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

Mondial Gala®
Galaxy®
Brookfield®
Rubens®
Reineta Gris
Reinders®
Smoothee®
Parsi da Rosa®
Gradivina®
Milwa®
Eveline®
Ariane®
Story® (Inored)
Ella® (Braeburn)
Kiku® Fubrax (Fuji)

Setembre Octubre Novembre
VARIETAT

2012

 
 

Figura 8: Període de recol·lecció de les varietats de poma l’any 2012 a la Finca de Llesp.  
 
 

Pel que fa a les produccions, els resultats preliminars obtinguts als anys 2010 i 2011 
mostraven que al tercer any (2011) aquestes ja varen ser importants per la majoria de varietats 
(Iglesias, 2012) . Al 2012 t otes l es va rietats es t robaven en fase d e plena pr oducció. 
Considerant les produccions acumulades en el període 2010-2012, es a dir fins al 4rt any de 
plantació les varietats més productives han estat ‘Ariane®’, ‘Eveline®’, ‘Fuji Kiku Fubrax®’ i 
‘Ella®’ ( ‘Braeburn’) (Figura 9). Amb la va rietat ‘ Ariane®’ s ’han acumulat prop de  100  
tones/ha al quart any de plantació i ha estat la varietat més productiva (Figura 8). Si el càlcul 
de producció és realitza per un m arc de plantació de 3,6 x  1,0 m  que seria el més aconsellat 
s’haguessin  obtingut  prop  de  les  120 t ones/ha al quart an y amb la va rietat ‘ Ariane®’ 
(Figura 9).    
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Figura 9: Produccions a nuals (2010 segon, 2011  t ercer i  2012 qua rt verd) i  acum ulades a l 
quart any de plantació (2010-2012) de  les varietats de  poma avaluades a  la Finca de  Llesp, 
expressades en kg/arbre (esquerra) i   en tones/ha (dreta) amb el marc de plantació  de 3,6 x 
1,2 m.   
 

La qualitat dels fruits, tan la aparença (color i  calibre) com la instrumental (fermesa, 
contingut de sucres i acidesa), i la sensorial és un aspecte determinant en un mercat com el de 
la pom a mol t g lobalitzat i a ltament c ompetitiu. D e f et l’ important de senvolupament de  la  
poma en les z ones al pines de  Itàlia i  F rança e s f onamenta en la qua litat de l f ruit que  el  
consumidor reconeix i per la qual està disposat a pagar un preu superior. Un color més intens i 
homogeni de ls f ruits en varietats r oges ( ‘Gala’, ‘Red Delicious’, ‘Fuji’, etc.) i  l a pr esencia 
més m arcada d e s obrecoloració rosada en les varietats de l grup ‘Golden’, son caràcters 
afectats pos itivament per l a al çada. Respecte a  la  qualitat determinada ins trumentalment els 
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paràmetres afectats s on la f ermesa de  l a po lpa, la aci desa i  el  cont ingut de  s ucres qu e 
s’incrementen respecte a les zones de plana. Pel que fa a la qualitat sensorial s’incrementa la 
crocanticitat o “crunch”, la sucositat, la fermesa i el aroma.  

Per tal de poder determinar com la alçada afectava als diferents paràmetres de qualitat 
dels f ruits, a questos s ’han de terminat pe r a les diferents va rietats i a nys. P er t al de  pode r 
determinar la finestra de collita òptima, per cada varietat es realitzen sis dates de collita en el 
període de  m aduració dels f ruits. Els pa ràmetres de  qua litat de terminats s on els següents: 
fermesa, contingut de sucres, acidesa, midó (escala EUROFRU 1-10), pes i calibre dels fruits. 
A títol  d’exemple a  la  F igura 10 s’exposen e ls r esultats obt inguts per quatre varietats l’any 
2012 com s on ‘ Brookfield® Gala’ (grup ‘ Gala’), G olden S moothee®’ ( grup ‘Golden’), 
‘Ariane®’ (resistent al motejat) i ‘Kiku® Fubrax’ (grup ‘Fuji’ i recol·lecció tardana).  
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Figura 10: Evolució del paràmetres de qualitat, pes i calibre dels fruits de diferents varietats 
de poma en 6 dates de collita de l’any 2012 a la Finca de Llesp. 
 

Els continguts de sucres son elevats, situant-se al voltant del 15ºBrix i en alguns casos 
com ‘Reineta Gris’ varen superar els 18º Brix, superiors per tant als obtinguts per les mateixes 
varietats a la plana de Lleida. Pel que fa a la fermesa tan a l’inici com al final i considerant els 
mateixos va lors de  m idó s on t ambé s uperiors a ls de l a pl ana i  e xcepte en el cas  de  
‘Brookfield® Gala’ evol ucionen molt l entament. La a cidesa t ambé evol uciona l entament i  
quan e s c ompara a mb l a pl ana m ostra va lors s uperiors. E l pe s i  c alibre de l f ruit a mb l es 
varietats del grup ‘Gala’ son lleugerament inferiors però no per la resta de varietats. La adient 
regulació de l a carrega mitjançant l a apl icació de es tratègies d ’aclarida ef icients ( inclòs l a 
aclarida en flor) pe rmet optimitzar el  c alibre i  evitar l a alternança, fet més pa tén en alçada 
donat que el quallat dels fruits és superior en zones de muntanya. 

Dels resultats obtinguts es dedueix que la evolució dels paràmetres de qualitat com son 
la f ermesa, la aci desa i  l’índex de m idó é s m es l enta que  l a obt inguda amb les m ateixes 
varietats a la pl ana Lleida. Això indica que  l a m aduresa de l f ruits és  m és l enta, degut 
probablement a les temperatures més baixes en el període de maduració (Figura 6). Quan es 
compara per una mateixa varietat ‘Golden Smoothee®’ la evolució de la fermesa a Llesp i a la 
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plana de Lleida (IRTA-Gimenells), per a l’any 2012, pot observar-se que la pèrdua de fermesa 
(kg/dia) va ser gairebé el doble a Gimenells que a Llesp (Figura 11). Així mateix la evolució 
de l’index de mido, paràmetre que indica l’estat de maduresa del fruit, va ser molt més ràpida 
a la plana. També els continguts de sucres varen ser superiors (Figura 11).  

Un altre aspecte di ferencial i  que  es tà relacionat amb unes condi cions de  maduració 
climatològicament més favorables en alçada és l a baixa o nul·la sensibilitat a la caiguda de 
fruits e n precollita, observat a l lla rg dels anys d’avaluació en totes l es va rietats. Similars 
resultats s’han obtingut en zones de muntanya de França o Itàlia pel que fa a la millor fermesa 
de la polpa, a la maduració més lenta, a la reducció dels cops de sol i a la menor sensibilitat a 
la cai guda d e pr ecollita. A mé s a  mé s qu an s’ha r ealitzat l’ anàlisi s ensorial de ls f ruits, 
comparant l a m ateixa va rietat pr oduïda a l a pl ana o a l a m untanya, s’han millorar 
significativament els atributs de sucositat, crocanticitat i aroma (Donati et al., 2006; Stainer et 
al., 2000) i per descomptat el color dels fruits, essent sempre més intens i més brillant.   
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Figura 11: Evolució del contingut de sucres, índex de midó, acidesa i fermesa de la varietat 
‘Golden Smoothee®’ en 6 dates de  collita de  l’any 2012 a l a Finca de Llesp (A) i a  Lleida 
(IRTA-Gimenells) (B). Equació de la pèrdua de fermesa per ajust lineal i valor de la mateixa 
per dia.   
 

Com a conclusió de la qualitat dels fruits i de  la maduració de les mateixes varietats 
respecte a la plana de Lleida pot afirmar-se que: 

 

• La maduració es més lenta, evolució de l’índex de midó, i per tan la finestra de collita 
és més ampla.  

• Valors al ts de  l ’índex de m idó van associats en  m oltes va rietats a va lors elevats de  
fermesa, cosa que no succeeix a la plana Lleida.  

• La fermesa és més elevada que a la plana i es manté més constant en el temps i no pot 
ser el paràmetre a considerar per establir la data de collita. 

• L’establiment de  l a da ta de  collita ha urà de  fer-se e n funció de l canvi de l c olor 
(superficial en el cas de ‘Golden’ o de fons en el cas de varietats vermelles) i amb els 
valors de  l ’índex de  m idó que s eran més el evats que  el s es tablerts pe r l a z ona de  
Lleida. 

• Els majors valors de fermesa i la maduració més lenta poden permetre recol·lectar les 
varietats de l g rup ‘ Golden’ ( ‘Reinders®’ i  S moothee®’) a mb c olor gr oc i una  bona  
fermesa, cosa impensable en zones de caloroses de plana.  

• Els continguts de sucres han estat superiors respecte a les mateixes varietats produïdes 
a la plana.  
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EL PROJECTE DE FRUCTICULTURA DE MUNTANYA 
El projecte de fructicultura de muntanya va iniciar-se l'any 2009 amb l'establiment de 

la Finca Experimental de Llesp (Alta Ribagorça) mitjançant un acord de col·laboració entre el 
DAAM-IRTA i  l a Associació per al  Desenvolupament de  l a R ibagorça Romànica (ADRR). 
L'objectiu era avaluar el comportament agronòmic i la  qualitat del fruit de diferents varietats 
comercials de  pom a i  pe ra, així com  r ealitzar una  pr ospecció, recollida de l m aterial, 
propagació i pl antació  a l a F inca E xperimental de  Llesp de l es va rietats pr esent a l 'àrea 
d'influència d 'aquesta A ssociació (Alta R ibagorça i  z ona de  m untanya de  l a R ibagorza 
aragonesa).  

Des de l 'any 2011 s'ha r ealitzat r ealitzar l a di vulgació dels r esultats obt inguts e n e l 
marc de les jornades de fructicultura de muntanya, realitzades per primer cop a l 'octubre de 
2011 a la localitat de el Pont de Suert. Paral·lelament i en el marc d'aquesta jornada anual s'ha 
aportat la experiència de experts d’altres zones de muntanya de  Itàlia com son Val Venosta 
(SudTyrol), Val di Non (Trentino), Valtellina (Lombardia) i de França (Limousin i els Alps). 

Al finalitzat l’any 2012 ja es disposava de informació pròpia provinent de la Finca de 
Llesp (Iglesias, 2012) i d’altres zones de producció en alçada de Itàlia i de França, cosa que al 
2009 no existia. Això va constituir el punt de referència i l’ini de les primeres plantacions en 
alçada t an al P irineu com al  prepirineu i  en altres zones en alçada de Catalunya. També en  
altres indrets de Espanya van iniciar-se importants plantacions de entre les que cal destacar la 
del grup Nufri a S oria (Finca La Rasa) i la de Frutas Lazaro a Calatayud (Saragossa). Altres 
empreses com Frutas Erruz ja disposava de plantacions en alçada al Valle del Jiloca.  

Amb posterioritat a l a Finca de Llesp, al novembre de 2012 va iniciar-se la plantació 
de diferents parcel·les comercials i una experimental a St. Llorens de Morunys (Solsonés), on 
s'han a nat i ntroduint di ferents nove s va rietats per l a s eva avaluació. Finalment al  m arç de  
2014 es va plantar la Finca Experimental de Prades (Baix Camp) fruit de diferents iniciatives 
privades amb la col·laboració de l'Ajuntament, del DAAM i l'assessorament tècnic de l'IRTA. 
En un a superfície de 1  ha es v aren i ntroduir 15  varietats comercials de  poma i  7 varietats 
autòctones de la zona. La finca disposa de protecció antigelada i antipedra. 

A C atalunya, l a s ituació l ’any 2014 e ra j a be n di ferent a  l a de  2009, dona t que  e l 
conreu de la pomera amb plantacions comercials era ja present a 7 comarques de muntanya, la 
majoria a l P irineu: A lta R ibagorça, V all d ’Aran, Alt A neu ( Pallars S obirà), Alt Urgell, 
Cerdanya, Solsonès i  Baix C amp. A m itja al çada es  va n iniciar l es pl antacions a l ’hivern 
2013-2014 a  l a c omarca de  l a N oguera ( Foradada i  R ibelles). La s ituació actual de  l es 
plantacions de pomera en alçada i mitja alçada s’il·lustra a la Figura 12.  

  

 
 

Figura 12: Estat de les plantacions comercials/experimentals de pomera en diferents indrets 
de muntanya de Catalunya i Aragó al desembre de 2014.   
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Al desembre de 2014 es disposava plantades prop de 80 has de les quals 56 has estan 
situades en zones de muntanya amb altitud superior als 600 m i la resta a la zona regable del 
canal S egarra-Garrigues a una  al titud propera a ls 500 m . A l P irineu d’ Osca, hi  ha n  
plantacions a les comarques del Alto Gallego, el Sobrarbe i la Ribagorza, essent la primera la 
més important. 
 
Models de explotació, varietats i comercialització 
 A Catalunya, les diferents plantacions comercials de poma en alçada s'han realitzat en 
els hiverns 2012-2013 i 2013-2014, tal i  com s 'indica a la Figura 11. El tipus de explotació 
respon a dos  m odels cl arament di ferenciats. El primer cor respon a empreses f ructícoles j a 
consolides i que decideixen situar una part de la producció de poma en alçada per tal d'obtenir 
un producte diferenciat per la altitud i poder proveir als seus clients majoritàriament de fruita 
de pi nyol. P er t an es t racta d e ampliar/complementar l a s eva of erta e n una  s ituació on l a 
producció de poma a la plana ha anat a la baixa en les darreres tres dècades. Aquest tipus de 
producció en alçada es relativament prop, en comparació amb la poma d'importació, i suposa 
un valor a fegit i pos itiu al r eduir l a petjada de C O2 per la  s eva pr oximitat al s cent res d e 
consum. P er a quest m otiu e s pot  oferir ta mbé a  un preu mé s c ompetitiu respecte a la  d e 
importació. Al mateix temps la disponibilitat de poma permet ocupar cambres frigorífiques i 
tota l a es tructura de  pos tcollita (calibradores, etc.) i  ma d'obra a l l larg de  l 'hivern, cosa que  
permet reduir els costos d'amortització sense necessitat de inversions addicionals, tan sols els 
transport des de la muntanya a la plana. La comercialització d'aquesta poma està ja integrada 
en el mateix circuit comercial i els clients dels que ja disposen les empreses fructícoles. Per 
tan es t racta d 'avantatges cons iderables r especte a l a pom a importada. En a quest c as les 
superfícies plantades per cada empresa son importants i s'inclouen les plantacions de Gotarta 
(Alta R ibagorça), Foradada i  R ibelles (La N oguera). A A ragó s’ha f et e l ma teix a l A lto 
Gallego ( Sabiñanigo) i  a la com arca de  Calatayud. Les va rietats pl antades s on les m és 
demandades i  popul ars als m ercats c om s on di ferents c lons d e 'Gala' ( 'Brookfield® Gala'), 
'Golden' ('Reinders® ' i 'Smoothee® ') i 'Fuji' ('Kiku® Fubrax' i 'Zhen® Aztec').  
 El segon model correspon al de propietaris de f inques que la seva ocupació no e s la 
agricultura ni la  r amaderia, però vol en t reure pr ofit m itjançant una  opc ió pr oductiva 
innovadora com és la de poma. Es tracta de parcel·les de petita o mitjana dimensió (la majoria 
de  menys d e 2 ha s) s ituades a  pr op d e nuc lis de  pobl ació, amb disponibilitat d' aigua i 
adequades  pe r l a m ecanització. En aquest cas l a producció de  f ruita es basa en el cone gut 
"part time " o a te mps p arcial d el S udTyrol o  T rentino (Itàlia) i p ermet c ombinar a questa 
activitat, normalment de  cap de setmana (anomenada SS a  Itàlia), amb la principal de cada 
propietari. Les plantacions estan situades al Solsonès, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Les primeres 
produccions es varen obtenir a la tardor de 2014 i s'han destinat a mercats de proximitat que 
sembla ser la millor opció donat que cada cop son millor valorats els productes frescos com 
fruits i hor talisses de Km 0. En aquest model s 'han desenvolupat dos sistemes de producció: 
integrada i ecològica. En el primer cas es segueixen les directrius establertes pel DAAM per 
la producció integrada de poma. Les varietats plantades han estat també les més populars i de 
les que  hi ha  una  m ajor de manda c om 'Gala' ( 'Brookfield® Gala', ' Schniga®'), 'G olden' 
('Reinders® ', Smoothee® ' i 'Parsi® da Rosa') i en menys mesura 'Fuji' ('Kiku® Fubrax' i 'Zhen®  
Aztec').  

En el cas d e l a producció ecològica l es pr imeres pl antacions v aren r ealitzar-se a S t. 
Llorens de  M orunys al nove mbre de  2012 amb les va rietats ‘ Schniga®’ i ‘P arsi® da R osa’. 
Posteriorment a la tardor de 2013 es van introduir les varietats resistents al motejat ‘Story®’ i 
‘Renoir®’ a la mateixa localitat i també a la Cerdanya (Nefol) i Alt Aneu (Escalarre). Aquest 
canvi en  l a or ientació varietal es de u a que  la pr oducció ecològica basada en varietats 
convencionals s ensibles al  m otejat es  poc  s ostenible pe r l ’elevat nom bre de  t ractaments 
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fungicides a realitzar, però al mateix temps son aquestes les varietats més conegudes i  amb 
més demanda pels consumidors sobre tot en els circuits de la gran distribució. Contràriament 
amb les varietats resistents, sempre i que la seva adaptació sigui bona, es poden reduir molt 
els tractaments fungicides i conseqüentment el total de tractaments donat que les plagues no 
constitueixen un problema en altitud.  

Si pr oduir pom a e n a lçada j a s uposa un r epte i  un t ret di ferencial, e l f er-ho e n 
producció ecològica suposa un doble repte però també una oportunitat única que cal aprofitar. 
El f et de  e star e n z ones on no hi  ha n pràcticament pl antacions de  po mera, suposa que  l a 
pressió de l’inòcul i de plagues sigui molt baixa en comparació amb zones on la producció de 
poma és molt intensiva com el SudTyrol o el Trentino (Itàlia).  Per un  altra banda el  fet de  
decidir basar la producció en varietats resistents te la l imitació de que no son conegudes pel 
consumidor i  que  només en alguns casos la  qua litat gustativa pot  s er lleugerament inferior. 
Això no t e pe r qu e s er un problema pe r m ercats l ocals i  de  p roximitat si es  com unica al 
consumidor el motiu de la elecció i més quan aquest perfil de consumidor està més preocupat 
per la sostenibilitat de la producció que pel nom de la varietat.        

Donat que  a questa op ció de pr oducció ecològica t e cad a cop més ad eptes gr àcies a  
l’impuls del DAAM i de l’Associació Poma de Muntanya es va constituir a gener de 2015 la 
“ADV P irineu”. L'objectiu es donar suport econòmic pe r a  l a contractació de  un t ècnic pe r 
l'assessorament en tot el procés de producció de poma que va iniciar-se a l'hivern 2012-2013. 
Aquesta A DV dona rà c obertura a  l a pr oducció t an de  pom a, e n pr oducció i ntegrada i  
ecològica, com d’altres cultius que es puguin produir al Pirineu en producció ecològica. 

 
CONCLUSIONS 

La producció de fruita dolça a Espanya es troba immersa en les tres últimes dècades en 
un i ntens pr océs de  reconversió t ractant d 'adaptar l 'estructura pr oductiva i l es es pècies als 
condicionants t ecnològics, comercials i  ed afoclimàtics de  l es di ferents zones de  pr oducció 
caracteritzades per climes secs i calorosos. Com a conseqüència la pomera mostra un retrocés 
continuat des de mitjans de la dècada dels 90, compensat per un increment molt important de 
la pr oducció de l es es pècies d e pi nyol, en particular d el pr esseguer, de cisió encertada 
considerant les condicions climàtiques de les principals zones de producció de la plana. No 
obstant això, aquesta tendència cap a l'increment de la oferta de fruita d'os no és il·limitada i 
la producció de préssec mostra ja símptomes evidents del desequilibri oferta-demanda traduït 
en crisis r ecurrents de  preus en els úl tims an ys ( 2005, 2011 i  2014)  en t ots e ls pa ïsos 
productors de la Unió Europea. 

És per això que el reequilibri de l'oferta de les tres espècies tradicionalment conreades, 
poma, pera i préssec, per tal de diversificar el risc per al productor la demanda nacional és del 
tot ne cessària. Especialment destacable és e l de sequilibri e n pom era, donat que  les 
importacions representen més de la meitat de la producció nacional. 

Però el reequilibri ent re les t res grans espècies només es  corregirà s i es  poden oferir 
produccions competitives en quantitat i qualitat. En la pomera això passa per la disponibilitat 
creixent de noves varietats per tal de proporcionar una bona coloració i/o qualitat, fins i tot en 
climes c àlids. Es t racta de  m utants pol iclonals de ls pr incipals g rups va rietals c om 'G ala', 
'Golden' o 'Fuji', pe rò t ambé de  noves v arietats de  alta col oració i /o fermesa. El 
desenvolupament a escala comercial de noves varietats resistents a les principals malalties es 
troba e n l a f ase i nicial i  pot  pe rmetre e n un f utur pr òxim una  pr oducció de qua litat i més 
sostenible ambientalment.  

Una segona opció iniciada en els darrers anys passa per reubicar el seu cultiu en zones 
de ma jor altitud, procés ja  ini ciat e n els úl tims a nys, a s emblança de l que va n fer Itàlia i  
França als anys 50 del segle passat. Aquesta opció innovadora te els seus riscos, però també 
les s eves ava ntatgés de  cara al f utur, on e l c onsumidor c ada c op posarà m és e n va lor e ls 
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productes frescos de proximitat, de qualitat i produïts de la forma el més sostenible possible. 
Sota aquesta perspectiva la producció en alçada es considera com a un punt de inflexió per la 
producció de poma en zones de plana. Aquesta reubicació pot contribuir al desenvolupament i 
diversificació pr oductiva de z ones de  m untanya que  di sposin d’ aigua, de base te rritorial i  
emprenedors per a la seva producció.  
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ANEXE FOTOGRÀFIC  
 

Finca de Gotarta (Alta Ribagorça, Lleida) 

 
 
Finca Castillo de Lerés (Alto Gallego, Osca) 

 
 

Finca d’Adrall (Alt Urgell, Lleida) i detall fruita, varietat ‘Brookfield® Gala’. 

  
 
Finca de St. Llorens de Morunys (El Solsonés, Lleida) i detall fruita, varietat ‘Parsi da Rosa® Golden’. 

 
Foto: Andreu Vila 

 
Foto: Poma de Muntanya Biolord 
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