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INTRODUCCIÓ 

 

La revaloració de les varietats tradicionals del Berguedà, una oportunitat pels agricultors locals 

 

El context agrícola actual, dominat per la globalització de la competència i la reubicació de les produccions 

agrícoles en un sistema de preus amb una forta competència dels mercats exteriors, ha provocat una pèrdua 

de rendibilitat del teixit productiu tradicional a Europa. Aquesta disminució dels beneficis de les explotacions 

agrícoles és continuada des de fa més de 60 anys, i ha provocat una dràstica reducció de la població activa 

agrària en els darrers decennis. Aquest procés té importants conseqüències, tant a nivell econòmic (pèrdua de 

població activa) com territorial i mediambiental, atenent al rol central que juga l’agricultura en la gestió de la 

matriu territorial. Alhora, el procés de deslocalització de les produccions agroalimentàries està provocant una 

important erosió dels trets culturals que conformen la identitat dels territoris, històricament construïts, en gran 

part, sobre el vincle entre la gastronomia i determinades pràctiques agrícoles o varietats vegetals típiques i 

altament adaptades a cada regió. Aquesta pèrdua d’activitat agrària té majors conseqüències en zones 

allunyades dels principals nuclis urbans, com en zones d’alta muntanya, atenent al major pes que ha tingut 

l’agricultura històricament sobre l’economia i l’estructura del territori. 

 

La manca de trets singulars és una de les principals amenaces per les produccions agroalimentàries a Europa. 

Sense el valor afegit de la tipicitat, els productors locals competeixen amb altres àrees del món on els costos 

de producció són molt menors, els quals accedeixen als mercats amb uns preus de comercialització molt més 

baixos. Dotar de valor afegit els productes agroalimentaris és una de les principals estratègies per mantenir i 

promoure l’agricultura en el nostre territori. Actualment existeixen diferents eines per singularitzar els 

productes, com per exemple els labels producció ecològica i producte de proximitat o local, o la vinculació entre 

producte i terroir, àmpliament emprada en el sector dels vins mitjançant el sistema de les Denominacions 

d’Origen.  

 

En els darrers anys, i fruit de la creixent sensibilització de la societat pels temes mediambientals, el terme 

varietat tradicional està tenint un fort auge com a label de qualitat. Aquestes varietats han estat seleccionades 

al llarg de generacions pels agricultors d’un determinat territori, i manifesten una elevada adaptació a les 

condicions agroclimàtiques de la zona d’origen, així com una estreta relació amb determinades preparacions 

gastronòmiques locals. Per aquest motiu les varietats tradicionals són percebudes pels consumidors com un 

producte estretament vinculat amb la cultural local. El perfil sensorial singular que en molts casos presenten, 

fruit de la divergència en els criteris de selecció emprats pels agricultors respecte als emprats per les cases de 

llavors, aporten encara més valor afegit a aquestes varietats, les quals assoleixen, en molts casos, preus 

elevats en el mercat (poden arribar a duplicar o triplicar el preu de venda de les varietats comercials corrents).  

 



Cada territori té les seves pròpies varietats tradicionals. L’abundància d’aquestes depèn del tipus d’agricultura 

que s’hi realitza, així com de la història agrària i socioeconòmica de la zona. No obstant, i fruit dels importants 

avenços assolits en el camp de la millora genètica des de l’adveniment de la Revolució Verda, el cultiu de la 

major part de varietats tradicionals ha desaparegut dels camps agrícoles d’Europa, en un dramàtic procés 

d’erosió genètica d’aquests materials. Actualment, l’existència de varietats tradicionals encara cultivades a 

escala comercial depèn de diversos factors, entre els quals els més importants són la voluntat dels agricultors 

per conservar les tradicions familiars, l’existència d’un fort vincle entre consumidors i determinades varietats 

tradicionals (existència de plats on les varietats tradicionals siguin protagonistes) i la manca de limitants 

agronòmics al seu cultiu. En paral·lel als horts familiars es conserven moltes varietats tradicionals antigament 

apreciades però que actualment tenen un ús molt reduït. 

 

El Berguedà és una comarca on encara es conserva un important nombre de varietats tradicionals. Les 

recerques realitzades per la Fundació Miquel Agustí l’any 2011, en el marc del projecte Recuperació, a través 

de l’ús, de l’agrobiodiversitat en espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya, van permetre identificar un total de 37 

noms de varietats tradicionals antigament cultivades al Berguedà (Taula 1). La major part d’aquestes varietats 

ja no es cultiven actualment i han estat reemplaçades per cultivars moderns, a excepció d’algunes que són 

cultivades a petita escala per alguns agricultors que n’aprecien les seves característiques culinàries. Aquest és 

el cas, per exemple, de les varietats de blat de moro (d’escairar, gavatxó o del queixal) i de patata (del bufet 

negra i blanca). 

 

Taula 1. Varietats tradicionals cultivades, antigament, a la comarca del Berguedà. Extret de Casals i Casañas (2011). 

Espècie Varietat tradicional  Espècie Varietat tradicional 

Brassica oleracea   Phaseolus vulgaris  

 Col geganta   Mongeta de la custòdia 

 Col manresana   Mongetes de mantega 

 Col d’hivern de cabdell arrugat  Pisum sativum  

 Col arrissada   Pèsol negre 

 Col borratxona  Solanum lycopersicum  

 Col setsemaneres   Tomàquet de Montserrat 

Brassica rapa    Tomàquet de color rosa 

 Nap negre   Tomàquet de Penjar de  

tall de pera 

Cicer arietinum    Tomàquet esquenaverd 

 Cigró petit   Tomàquet buida 

Cichorium endivia    Tomàquet de la campana  

 Escarola cabell d’àngel  Solanum tuberosum  

 Escarola perruca del Prat   Patata del Bufet 

Helianthus tuberosus    Patata negra de Gósol 

 Nyàmera  Triticum aestivum  

Lactuca sativa    Blat del forment roig 

 Enciam vinagrer   Blat del forment blanc 

 Enciam dels 3 ulls   Blat tusella 

 Enciam carxofeta   Blat xeixa 

Lathyrus sativus   Zea mays  

 Guixes   Blat de moro d’escairar 

Phasoleus vulgaris    Blat de moro del queixal 

 Fesol faver   Blat de moro gavatxó 

 Fesol del confit    

 Fesol grassa    

 Mongetes del veremar    

     

 

  



El pèsol negre o pèsol negre de muntanya és, segurament, la varietat tradicional amb més renom del 

Berguedà. Es tracta d’una varietat tradicional, cultivada des de temps immemorials en aquesta comarca, de la 

qual actualment encara se’n fan cultius comercials (Figura 1). De fet, podem trobar pèsol negre en nombroses 

botigues especialitzades en producte local, així com alguns restaurants de la zona proposen plats preparats a 

base d’aquesta varietat de pèsol sec. La singularitat d’aquesta varietat (a tota Catalunya no existeix una altra 

varietat tradicional de pèsol sec per consum humà cultivada) l’ha fet erigir com una important marca de qualitat 

de l’agricultura i gastronomia locals del Berguedà.  

 

Les característiques peculiars del pèsol negre, i el seu renom entre els consumidors catalans, atorguen a 

aquesta varietat tradicional un important valor afegit. La seva promoció en el mercat s’entreveu com una bona 

estratègia per promoure la diferenciació en el mercat de les produccions agràries locals del Berguedà, 

contaminant positivament la percepció de qualitat que tenen els consumidors respecte la resta de productes 

agroalimentaris produïts al Berguedà.  

 

Per definir les estratègies que permetin l’impuls d’aquesta varietat en el mercat cal fer una radiografia de l’estat 

actual del seu cultiu, així com del volum econòmic que genera. Alhora, cal conèixer les fortaleses i debilitats 

d’aquest material, per tal de dissenyar línies d’actuació que millorin i consolidin la seva posició en els mercats 

de qualitat. Aquest ha estat l’objectiu principal del projecte que es presenta. Mitjançant l’entrevista dels 

principals agents relacionats amb el cultiu del pèsol negre, s’ha quantificat el volum de producció i la superfície 

cultivada actualment de pèsol negre al Berguedà. Unes dades que, complementades amb les informacions 

aportades pels agricultors entrevistats sobre les principals deficiències del pèsol negre, han de permetre definir 

estratègies de millora del pèsol negre, com per exemple el reconeixement de la seva elevada qualitat i de 

l’estret vincle amb el territori del Berguedà mitjançant un segell de qualitat europeu.  

 

Figura 1. Pèsol negre del Berguedà. 



OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal del projecte Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del 

Berguedà: el pèsol negre. Fase 1: anàlisi de l’estructura productiva és recollir les dades necessàries per 

descriure la realitat socioeconòmica del cultiu del pèsol negre al Berguedà. Unes dades que han de permetre 

definir línies d’actuació per millorar la posició d’aquest producte en el mercat de qualitat, a través de millores en 

el seu comportament agronòmic i perfil sensorial, i de l’adopció d’estratègies que promoguin la seva 

comercialització.  

 

 

  



EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

 

Amb data 22 d’octubre de 2012, el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà i la Fundació Miquel 

Agustí van signar un conveni de col·laboració per tal de dur a terme actuacions de foment, promoció i suport al 

teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat del Berguedà, així com per impulsar nous 

projectes innovadors en l'àmbit agroalimentari. Mitjançant aquest conveni es pretén aglutinar les experteses 

d’ambdues entitats per tal d’aportar noves eines al sector agroalimentari de la comarca del Berguedà, que 

permetin als productors distingir-se en el mercat a través del valor afegit dels seus productes. Els principals 

objectius del conveni de col·laboració són: 

 

a. Revalorar el potencial agrícola del Berguedà i dissenyar actuacions futures. 

b. Participar de forma conjunta en projectes sinèrgics dels productes agroalimentaris del Berguedà. 

c. Col·laborar amb l'estratègia territorial de recerca i transferència tecnològica en l'àmbit dels productes 

de la terra. 

d. Contribuir a la conservació i l'ús de l'agrodiversitat del Berguedà. 

e. Dissenyar estratègies de promoció i dinamització per fomentar el coneixement i l'ús de determinats 

productes agroalimentaris. 

 

Per tal d’iniciar aquesta estratègia de desenvolupament del sector agroalimentari del Berguedà, es va fixar com 

a primer eix de treball la millora del cultiu i comercialització d’una de les varietats tradicionals més 

emblemàtiques d’aquesta comarca: el pèsol negre. En el marc del conveni de col·laboració ans esmentat, es 

va fixar com a objectiu per a l’any 2012, la realització del projecte Impuls del cultiu i comercialització de les 

varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre. Fase 1: anàlisi de l’estructura productiva . Un 

projecte que té per objectiu descriure les característiques socioeconòmiques del cultiu d’aquesta varietat 

tradicional, com a primer pas per avaluar la possibilitat de documentar una sol·licitud per obtenir un segell de 

qualitat europeu. Tal com queda escrit a l’addenda primera del Conveni de col·laboració entre la Fundació 

Miquel Agustí i el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà per l’impuls de projectes i iniciatives, els 

objectius del projecte per a l’any 2012 són: 

 

1. Identificació dels productors de pèsol negre al Berguedà i quantificació de la superfície cultivada i la 

producció anual. 

2. Delimitació de les zones productores de pèsol negre al Berguedà.  

 

Aquesta memòria conté els resultats d’ambdós estudis, realitzats per la Fundació Miquel Agustí durant el 

període setembre-desembre del 2012.  

 

 

  



METODOLOGIA 

A fi de recollir informacions sobre la història del cultiu del pèsol negre al Berguedà i la superfície cultivada 

actualment, es van dissenyar dos models d’enquesta: una enquesta adreçada als productors (Annex 1) i una 

altra per informadors que actualment no cultiven aquesta varietat (Annex 2). El primer model contenia 

preguntes específiques sobre la producció de pèsol negre dins l’explotació: superfície cultivada i rendiment 

obtingut l’any 2012, l’origen del material vegetal i l’estratègia de comercialització del producte. Les preguntes 

relatives a la zona històrica de producció del pèsol negre, la rellevància del cultiu fa 50 anys, el coneixement de 

dites populars o ressenyes bibliogràfiques sobre aquesta varietat i la proposta d’estratègies de millora del cultiu 

i perfil sensorial del pèsol negre es van incloure en ambdós models d’enquesta. Finalment ambdós models 

d’enquesta formulaven la següent pregunta: estaries interessat en que el pèsol negre estigués reconegut 

mitjançant un segell de qualitat europeu (Denominació d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida)?  

Les enquestes es van realitzar en el període setembre-desembre de 2012 en diferents municipis de la comarca 

del Berguedà, i en algunes zones limítrofes del Solsonès. Un total de 38 persones de les més de 60 

enquestades van aportar informacions sobre la història i la situació actual del cultiu del pèsol negre.  

 

 

  



RESULTATS 

 

Apunt històric: de la domesticació del pèsol i el seu ús a l’antiguitat 

 

El pèsol (Pisum sativum L.) és una de les espècies que primer es van domesticar al món (Smykal et al., 2011). 

Aquesta espècie és nativa de l’Orient Mitjà, especialment l’àrea compresa entre Turquia i Iraq, i la domesticació 

segurament va començar just a l’inici de l’aparició de les primeres pràctiques agrícoles en aquesta àrea 

(Zohary i Hopf, 1973; Weeden, 2007). A la prehistòria era un producte molt important de la base alimentària 

dels europeus. Al nord-est de la Península Ibèrica el pèsol era un aliment molt apreciat a la protohistòria, i 

apareix en gran part dels jaciments que daten de l’edat del ferro, com els situats al Vallès, el Garraf i l’Empordà 

(López i Buxó, 2011). Aquesta espècie va mantenir una forta importància en l’alimentació humana dels 

europeus fins a l’arribada de les espècies hortícoles americanes. Per exemple Bois (1927) citava que durant 

l’època medieval els pèsols secs, juntament amb les faves (Vicia faba L.) i les llenties (Lens culinaris Med.) 

eren extremadament importants, cultivats gairebé tant com el blat (Triticum aestivum L.) i un recurs essencial 

durant les recurrents fams que es produïen a Europa.  

 

La important tasca de selecció i millora genètica del pèsol que han fet els agricultors al llarg de la història 

d’aquest cultiu ha donat lloc a una àmplia gama de cultivars per a usos gastronòmics diferents. Si inicialment 

les varietats de pèsol per gra sec eren les més emprades, paulatinament els pèsols adaptats pel consum del 

gra fresc i de la tavella sencera (tirabec [Pisum sativum var. marcocarpum L.]) van anar guanyant pes, 

desplaçant els cultivars més antics. Alhora, amb la diversificació de cultius que es produí arrel de l’inici dels 

intercanvis comercials amb el continent americà, el cultiu de pèsol per gra sec va anar minvant fins arribar a la 

situació actual, en què és un cultiu emprat gairebé exclusivament per a consum animal. Segurament, en moltes 

explotacions agrícoles, l’ús del pèsol sec es va reemplaçar per varietats tradicionals de mongeta (Phaseolus 

vulgaris L.), més atractives per la variabilitat morfològica (de colors i formes del gra) i sensorial que presenten.  

En algunes àrees d’alta muntanya, però, la climatologia adversa no va permetre que es produís aquesta 

substitució. En municipis com Gósol, on la temperatura mitjana dels mesos més càlids (juny, juliol i agost) no 

supera els 18ºC, el cultiu de pèsol per gra sec s’ha conservat com a cultiu principal, degut a que és una de les 

úniques lleguminoses que s’adapten al seu clima (el cultiu de la mongeta no és possible en aquesta àrea). Fruit 

d’aquestes limitacions agroclimàtiques, conjuntament amb l’estima que tenen els habitants del Berguedà, s’ha 

conservat una varietat tradicional de pèsol per gra sec històrica de la comarca: el pèsol negre. Aquesta varietat 

també rep els noms de “pèsol negre de muntanya” o “pèsol negre del Berguedà”. 

Tal com indica el seu nom, el pèsol negre del Berguedà es caracteritza per la coloració fosca dels seus grans, 

els quals s’ennegreixen durant la postcollita i, també, durant el procés de cocció. Segons publica el portal web 

Gastroteca de la Generalitat de Catalunya
1
, el pèsol negre s’hauria començat a cultivar en aquesta àrea a partir 

del segle XVIII, i va aparèixer inicialment a la Vall de Lord (Solsonès). Desconeixem l’origen d’aquesta 

informació, però, com hem vist en els anteriors paràgrafs, intuïm que el cultiu d’aquesta varietat tradiciona l es 

remunta molt més enllà en la història d’aquesta comarca. De totes maneres, i tal com es descriu en aquest 

treball, històricament aquesta varietat tradicional ha jugat un paper molt important en l’alimentació dels 

habitants i del bestiar del Berguedà, especialment en zones d’alta muntanya. 

  

                                                           
1
 http://gastroteca.cat/ca/fitxa-productes/pesol_negre/ 



El cultiu del pèsol negre al Berguedà abans del 1950 

 

“El dia que vaig néixer, al vespre, l’endemà al matí la  

mare va anar a plantar pèsol” (anònim, Gósol). 

 

El pèsol negre fou un cultiu molt important a l’antiguitat a la part més septentrional del Berguedà i Solsonès, 

principalment a les zones d’alta muntanya (per sobre de la cota dels 1.000-1.200 metres). En aquests llocs, on 

el cultiu d’altres espècies era difícil per la climatologia (per bé que també hi existien plantacions de blat de moro 

(Zea mays L.), llentia o cigró (Cicer arietinum L.)), el pèsol negre, per la seva resistència al fred i bona 

adaptació als terrenys menys fèrtils, era un cultiu important.  

 

A les zones més elevades dels municipis de Gósol, la Coma i la Pedra, Guixers i a la Vall d’Ora, el pèsol negre 

jugava un rol essencial en l’alimentació del bestiar i, en algunes temporades, de l’alimentació humana. En 

aquests municipis a cada casa se’n feia entre mitja i dues hectàrees per poder cobrir les seves necessitats al 

llarg de l’any. Així és molt probable que abans del 1950 es produïssin fins a 20 tones anuals en cadascun 

d’aquests municipis (més de 100 tones en tota aquesta demarcació), per bé que aquestes dades són difícils de 

corroborar. Alguns informadors entrevistats han evocat records de produccions importants de pèsol negre a la 

seva zona fa més de 50 anys: “30 sacs de 50kg collits anualment pel meu avi” (anònim, Gósol); "a una alçada 

superior a 1.500 m, i en els trossos més dolents, cada casa hi feia unes 2 ha" (anònim, la Coma i la Pedra).  

 

Com mostra la darrera cita, l’alçada era un factor important, i el cultiu guanyava rellevància a les cotes 

superiors als 1.200 m. No obstant, als municipis que es trobaven al pla, també es produïa pèsol negre, tot i que 

amb unes produccions molt menors. De fet, en aquests municipis, el pèsol negre jugava un rol més associat a 

la diversificació del menjar de les cases que no pas un rol en la base de l’alimentació de les famílies (com sí ho 

era en zones elevades). Així doncs, els informadors d’aquests municipis ens han detallat produccions de 300-

400kg en algunes cases de Sant Llorenç de Morunys o de la sembra de 2 quarteres per casa al municipi de 

Casserres. A la majoria d’aquests municipis el cultiu de pèsol negre era emprat per autoconsum i es feia en els 

horts familiars; per exemple "a Santa Maria de Merlès [el pèsol negre] es feia per autoconsum, només en horts 

familiars" (anònim, Santa Maria de Merlès) i "a Capolat antigament tothom en feia, sobretot per autoconsum" 

(anònim, Capolat). 

 

No obstant, i segons les informacions que hem pogut recollir en el transcurs de les entrevistes, el cultiu de 

pèsol negre no era present a tots els municipis del Berguedà. A la Figura 2 es presenta un mapa amb les 

zones històriques del cultiu d’aquesta varietat, elaborat a partir de les cites que ens han fet els informadors 

enquestats sobre els llocs on antigament es cultivava aquesta varietat tradicional. Tot i que l’enquesta s’ha 

realitzat principalment al Berguedà, s’inclouen dades dels municipis del Solsonès, atenent que forma part de la 

zona històrica de cultiu d’aquesta varietat. 

 

Finalment cal destacar que més del 65% dels enquestats han mencionat Gósol com el municipi on antigament 

es sembrava major superfície de pèsol negre. Segons els enquestats, la Coma i la Pedra seria el segon 

municipi pel que fa a volum de producció d’aquesta varietat tradicional a mitjan del segle passat. 

 



Figura 2. Mapa de les zones històriques de producció del pèsol negre. Únicament a les àrees situades per sobre dels 1.200 m el 

pèsol negre tenia una forta rellevància per a l’alimentació de les famílies. 

 

 

  



Vincle amb el medi: clima, pèsol negre i Bruchus pisorum 

 

“De la carretera en amunt no es corquen,  

cap avall sí” (anònim, l’Espunyola). 

 

Com hem vist anteriorment, les condicions agroclimàtiques de les zones més elevades del Berguedà 

segurament van afavorir la conservació del cultiu del pèsol negre, atenent que altres lleguminoses com la 

mongeta no presentaven la mateixa adaptació a aquestes condicions (sobretot la resistència al fred). Un segon 

factor ha estat determinant per circumscriure aquesta varietat tradicional a les zones més muntanyoses: la 

incidència del corc del pèsol (Bruchus pisorum). Aquest corc, que s’alimenta del gra, provocava pèrdues de 

producció generalitzades, oscil·lant entre un 15 i un 40%, en nombroses àrees del món a principis del segle XX 

(Larson et al., 1938). La incidència d’aquest corc era un factor limitant en una època on no existien mètodes de 

control eficaços per la major part de plagues i malalties.  

 

Bruchus pisorum, però, no desenvolupa correctament el seu cicle biològic per sota dels 18ºC de temperatura 

(Larson et al., 1938). Per sota d’aquest llindar de temperatura la major part dels corcs no surten de la 

hibernació, i alhora no poden completar amb èxit el cicle de reproducció. En àrees on la temperatura mitjana és 

inferior als 18ºC aquesta plaga, doncs, no és un problema pels cultius de pèsol. Aquest fenomen sembla que 

ha jugat un rol molt important en la distribució geogràfica del cultiu del pèsol negre del Berguedà. Tal com 

s’observa a les figures 3 i 4, les àrees on històricament el pèsol negre ha sigut un cultiu important en la base 

alimentària de les poblacions coincideixen amb les àrees que presenten una temperatura mitjana mensual 

inferior als 18ºC en el mes de més calor (juliol). 

 

Figura 3. Àrees del Berguedà que presenten una temperatura mitjana mensual inferior als 18ºC durant els mesos de juny (esquerra), 

juliol (centre) i agost (dreta). 

 

La climatologia ha modelat, doncs, el cultiu d’aquesta varietat tradicional al Berguedà. Les baixes temperatures 

han estat l’únic mètode de control eficaç de Bruchus pisorum en cultius de pèsol, i això ha provocat que aquest 

cultiu fos important únicament a les zones més elevades del Berguedà. En aquest context no és d’estranyar 

que Gósol, quart municipi de Catalunya pel que fa a l’alçada sobre el nivell del mar, hagi estat, històricament, la 

zona més productora de pèsol negre.  

 

 



Figura 4. Mapa on es compara la rellevància del cultiu del pèsol negre amb la temperatura mitjana mensual (dades corresponents al 

mes de juliol). El mapa mostra la coincidència entre les zones històriques de cultiu de pèsol negre i les àrees on la temperatura 

mitjana mensual del mes més calorós de l’any (juliol) és inferior als 18ºC (llindar a partir del qual el corc del pèsol no desenvolupa 

correctament el seu cicle biològic). 

Figura 5. (a sota) Cultiu comercial de pèsol negre al municipi de Gósol (any 2011). 



El cultiu del pèsol negre: situació socioeconòmica actual  

 

Les dades recollides en el transcurs de les enquestes han permès quantificar el volum de producció i la 

superfície cultivada de pèsol negre al Berguedà i Solsonès. La superfície cultivada amb pèsol negre a la zona 

històrica de producció l’any 2012 va ser de 6,47 ha. El 96% de la superfície cultivada es troba al Berguedà, i 

representa gairebé el 20% de la superfície cultivada amb pèsol per gra sec en aquesta comarca
2
. La producció 

total l’any 2012 fou de 5.185 kg. El rendiment mitjà fou de 903 kg/ha, no obstant es poden observar 

oscil·lacions importants en un rang de 600 a 1.200 kg/ha. L’any 2012 el cultiu d’aquesta varietat tradicional va 

generar un volum econòmic de 32.562 € (Taula 1). Aquest valor econòmic està calculat a la sortida de 

l’explotació, és a dir que inclou únicament els ingressos percebuts pels agricultors, considerant un preu mitjà de 

comercialització de 6,28 €/kg i la hipòtesi de que tot el pèsol negre produït l’any 2012 es va vendre.   

 

Un total de 10 productors (Annex 3) cultiven actualment pèsol negre amb finalitats comercials. D’aquests, 5 es 

dediquen a temps complet a l’agricultura, i els restants es dediquen principalment al sector de la restauració  i 

serveis. Els cultius comercials de pèsol negre estan localitzats principalment en 4 municipis de la comarca del 

Berguedà (Gósol, Montclar, Capolat i Casserres) (Figura 4). D’aquests, Gósol i Montclar són els dos municipis 

més importants pel que fa a volum de producció de tota l’àrea històrica de cultiu. No obstant, el pèsol negre 

també és cultivat en petites extensions (principalment en horts per autoconsum) en gairebé la meitat dels 

municipis del Berguedà, així com en àrees adjacents del Solsonès (Odèn, Guixers, Sant Llorenç de Morunys, 

Navès i la Coma i la Pedra). Aquesta distribució del cultiu al Berguedà ha estat inferida a partir de les 

enquestes realitzades a més de 60 persones amb coneixements sobre la història del cultiu d’aquesta varietat. 

És plausible, però, que algunes produccions de petita escala hagin estat omeses en l’estudi.  

 

Taula 1. Dades socioeconòmiques del cultiu de pèsol negre al Berguedà-Solsonès. 

Número de productors en actiu 10 

Superfície cultivada 6,47 ha 

Producció 5.185 kg 

Rendiment (mínim-màxim) 600-1.200 kg/ha 

Rendiment mitjà 903 kg/ha 

Preu mitjà de comercialització 6,28 €/kg 

Estimació del valor econòmic anual 32.562 € 

 

El tipus de producció (convencional, producció integrada o agricultura ecològica) emprat pels agricultors està 

molt influenciat per la incidència Bruchus pisorum a la seva àrea. En aquest sentit, els agricultors ubicats en 

zones més altes (p.e. Gósol) no han de fer tractaments per reduir les poblacions de Bruchus pisorum en els 

seus camps de cultiu, per la qual cosa tenen més facilitats per fer una gestió del cultiu seguint les normes 

tècniques de la producció agrària ecològica. En aquest municipi, que representa el 50% de l’àrea cultivada amb 

pèsol negre al Berguedà, la major part d’agricultors es podrien acollir a la certificació de la producció ecològica, 

no obstant, segons el nostre coneixement, únicament un agricultor disposa de la certificació emesa pel Consell 

Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En tota l’àrea històrica de cultiu 4 productors 

comercialitzen el pèsol negre sota el segell de la producció agrària ecològica, i representen, aproximadament, 

el 30% de la producció de l’any 2012.  

 

                                                           
2
 L’any 2011 l’àrea cultivada amb pèsol per gra sec al Berguedà fou de 32,2 ha, segons les estadístiques publicades pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural). 



Figura 4. Àrees de cultiu actual de pèsol negre al Berguedà (any 2012). 

 

Respecte a la comercialització del producte, el pèsol negre es ven majoritàriament directament a la pròpia 

explotació dels agricultors, així com a alguns restaurants i botigues de la zona. El format de comercialització 

més estès és a granel, tot i que 3 productors ja han començat a comercialitzar el pèsol negre envasat en sacs i 

emprant una marca pròpia. Un productor ha provat, recentment, de comercialitzar el pèsol negre cuit en 

conserva. Aquest format també el comercialització l’empresa Casabella Natura, ubicada al municipi d’Olvan, i 

especialitzada en l’elaboració de conserves vegetals.  

 

Existeixen molt pocs estudis a Catalunya sobre el volum de producció i valor econòmic generat pel cultiu i 

comercialització de varietats tradicionals catalanes. Segons el nostre coneixement únicament existeixen dades 

sobre la mongeta del Ganxet, una varietat àmpliament cultivada als Vallès Oriental i Occidental i al Maresme. 

L’enquesta realitzada l’any 2005 per la Fundació Miquel Agustí entre els productors de l’àrea protegida 

mitjançant la DOP “Mongetes del Ganxet Vallès-Maresme” (UE, 2011) va permetre quantificar les produccions 

de mongeta anuals d’aquesta varietat tradicional en 250 tones (Casals i Baldi, 2008). Segons aquest estudi el 

cultiu de la mongeta del Ganxet ocupa una superfície de 150 ha en aquesta àrea, al qual s’hi dediquen 148 

productors. Emprant el mètode de càlcul descrit anteriorment per calcular el valor econòmic del pèsol negre, i 



considerant un preu de comercialització mitjà de 6€/kg, podem estimar que el cultiu de la mongeta del Ganxet 

genera un valor econòmic a la sortida de l’explotació de 1,5 milions d’€.  

 

Millora del cultiu i comercialització del pèsol negre  

 

En el transcurs de les entrevistes amb els productors s’ha recollit informació sobre les principals mancances 

detectades en el cultiu i el procés de comercialització del pèsol negre. Respecte al comportament agronòmic, la 

major part de productors veuen com a prioritari realitzar un procés de millora per obtenir una varietat que 

presenti un port de la planta més erecte. Les varietats cultivades actualment (cada explotació conserva, en més 

o menys mesura, la llavor original de la seva família) presenten una forta tendència de la planta a l’ajagut en el 

moment de la maduració del gra. Això, unit a una certa sensibilitat d’aquesta varietat a la dehiscència de la 

beina quan està madura (Weeden et al., 2002), dificulta molt la mecanització del cultiu, doncs una part 

important de la producció cau al terra durant la collita. Un segon aspecte mencionat pels agricultors és el 

control del corc (Bruchus pisorum), una plaga que, com hem vist, té una incidència important en zones 

ubicades per sota dels 1.200 m. En aquestes zones seria d’interès estudiar pràctiques agrícoles o productes 

fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient que permetin un control eficaç d’aquest plaga.  

 

El perfil sensorial és, segons tots els productors, un dels principals valors afegits d’aquesta varietat tradicional. 

Únicament l’atribut integritat del gra després de la cocció ha estat senyalat pels productors com un atribut 

gastronòmic millorable d’aquesta varietat tradicional. La major part dels productors observen que un factor que 

limita la comercialització del pèsol negre és que el seu consum està reduït, gairebé exclusivament, per a usos 

gastronòmics tradicionals del Berguedà. En aquest sentit, els productors consideren que investigar noves 

preparacions culinàries, que permetin ampliar el rang de plats on participa aquest producte, seria una bona 

estratègia per fer més atractiu el pèsol negre als consumidors. Nous formats de comercialització, com el pèsol 

cuit en conserva, poden fomentar la penetració d’aquest producte a les cuines domèstiques.  

 

Finalment cal destacar que els productors han senyalat que la comercialització es veu limitada per la manca de 

promoció que té aquest producte fora de la comarca del Berguedà, fet que limita l’accés a nous mercats per 

part dels productors. En aquest sentit, la obtenció d’un segell de qualitat que distingeixi i promocioni el pèsol 

negre com a producte d’elevada qualitat seria una bona estratègia per facilitar la comercialització del producte.  

 

Els segells de qualitat europeus: una estratègia per promocionar el pèsol negre 

 

Europa va crear, l’any 1992, un sistema de segells per promocionar i protegir els productes agrícoles 

tradicionals de qualitat que presenten unes característiques específiques degudes al vincle amb el territori 

d’origen (UE, 1992). Els segells Denominació d’Origen Protegida (DOP) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP) 

tenen per objectiu proporcionar als productors instruments adequats per identificar i promoure millor aquells 

productes que presenten característiques específiques, impulsant una diversificació de la producció agrària 

europea i promovent el benefici associat als productes locals d’elevada qualitat (UE, 2012).  

 

Aquestes eines, que han tingut molt èxit en el sector dels vins i dels productes carnis, tenen una baixa 

implantació en el sector de les hortalisses i lleguminoses. No obstant, casos com els de la IGP Calçot de Valls 

(DAAAM, 2009) o la mongeta del Ganxet (UE, 2011) mostren els beneficis que es poden assolir mitjançant 

aquesta estratègia. El pèsol negre, segons el nostre coneixement, reuneix les característiques necessàries per 

acollir-se a un segell de qualitat europeu, en acord amb la normativa vigent (UE, 2012). A aquest fet, cal afegir-



hi que tots els productors entrevistats han manifestat el seu interès en impulsar una sol·licitud per obtenir un 

segell de qualitat europeu (Denominació d’Origen Protegida [DOP] o Indicació Geogràfica Protegida [IGP]).  

 

Per tal de sol·licitar la protecció d’un producte mitjançant un segell de qualitat europeu cal realitzar estudis que 

demostrin l’origen del producte i que presenta unes característiques especials degut al seu vincle amb el medi.  

 

A mode resumit
3
, les informacions que cal aportar en una sol·licitud per obtenir un segell de qualitat són: 

a. Una descripció del producte, amb les seves característiques agronòmiques, morfològiques i 

organolèptiques. 

b. La delimitació de la zona geogràfica històrica de producció. 

c. Els elements que demostrin el vincle històric i natural amb l’àrea històrica de producció.  

d. Un estudi socioeconòmic, amb una descripció de la situació actual de la producció i comercialització del 

producte. 

e. Un projecte de reglament de la DOP o IGP, amb les normes de producció, envasat i comercialització per 

tal de garantir la qualitat al consumidor final.  

f. Un sistema de control que verifiqui la qualitat del producte comercialitzat sota la marca DOP/IGP. 

 

Les dades recollides en aquest estudi permetrien documentar una part important de la informació necessària 

per sol·licitar un segell de qualitat europeu. Les informacions referents a la zona històrica de producció, el 

vincle històric de la varietat i la situació socioeconòmica actual del cultiu de pèsol negre (apartats b, c i d de 

l’enumeració anterior), les quals són necessàries per complimentar una sol·licitud, estan documentades en 

aquest treball. Fóra d’interès, però, iniciar un procés de participació ciutadana a fi de recollir noves 

informacions sobre el cultiu d’aquesta varietat tradicional i acabar de delimitar, de manera acurada, la zona 

històrica de producció.  

 

Atenent als coneixements actuals sobre aquesta varietat tradicional, és prioritari realitzar un estudi de la 

diversitat genètica d’aquesta varietat, per tal de descriure les característiques agronòmiques, morfològiques i 

organolèptiques que la singularitzen respecte altres varietats de pèsol per gra sec que trobem en el mercat. 

Aquest estudi permetria descriure objectivament el producte, així com el vincle amb el medi (apartat a de 

l’enumeració anterior). En paral·lel, cal fomentar la participació dels productors interessats en aquest procés. 

La creació d’una Associació de Productors de Pèsol Negre hauria de permetre consensuar unes normes 

tècniques de producció, envasat i comercialització, així com un estàndard mínim de qualitat, que serien 

l’embrió del futur Reglament de la DOP o IGP.  

                                                           
3
 A l’Annex 4 trobareu la relació de la documentació necessària per sol·licitar un segell de qualitat europeu, segons la normativa 

vigent. 



CONCLUSIONS 

 

El pèsol negre és un cultiu històric del Prepirineu, i ha jugat un paper molt important en la base alimentària 

històrica dels habitants del Berguedà i Solsonès. La zona històrica de cultiu d’aquesta varietat tradicional s’ha 

anat modelant a partir de la interacció dels cultius amb diferents factors ambientals. La baixa incidència de 

Bruchus pisorum en àrees on la temperatura mitjana dels mesos d’estiu no supera els 18ºC, i la baixa 

resistència al fred d’altres lleguminoses preuades com la mongeta, han circumscrit històricament el cultiu de 

pèsol negre als municipis situats a una altura superior als 1.200 m. 

Actualment 10 agricultors, ubicats principalment a la comarca del Berguedà, cultiven aquesta varietat. La 

producció anual s’estima en 5 tones, i genera un valor econòmic aproximat de 30.000 € pels agricultors de la 

zona històrica de cultiu. Aproximadament el 30% de la producció anual de pèsol negre es comercialitza sota la 

certificació de la producció agrària ecològica.  

Diferents factors semblen limitar l’expansió d’aquest cultiu. A nivell agronòmic, la dificultat per mecanitzar la 

collita del gra restringeix la superfície cultivada. A nivell gastronòmic, el baix grau de coneixement d’aquest 

producte fora del Berguedà, així com els escassos plats on participa aquesta varietat, restringeixen el seu ús 

fora de l’àmbit local. Respecte a la comercialització, la manca d’un estàndard de qualitat que distingeixi el 

producte en el mercat, així com l’escassa promoció que té aquesta varietat tradicional en els mercats locals i 

de fora del Berguedà, restringeixen el benefici econòmic que aporta aquesta varietat tradicional a les 

explotacions agràries de la zona història de producció.  

Amb l’objectiu d’impulsar el cultiu i la comercialització d’aquesta varietat tradicional es proposa realitzar accions 

que millorin els atributs agronòmic, gastronòmic i comercial d’aquest producte. Es considera que les accions 

prioritàries són: 

1) A nivell agronòmic: 

a) Realitzar un programa de millora genètica per seleccionar genotips amb un port erecte i una baixa 

tendència a la dehiscència de la beina madura. Durant el programa de millora s’ha de monitorar 

l’efecte de les diferents fases de selecció sobre el la qualitat organolèptica del pèsol negre. 

2) A nivell gastronòmic: 

a) Promoure la participació dels restauradors de la zona per crear noves preparacions gastronòmiques, 

amb la participació del pèsol negre, atractives pels consumidors. 

b) Desenvolupar un mètode de cocció i envasat que preservi el perfil sensorial del pèsol negre, amb 

l’objectiu d’impulsar aquest format de comercialització.  

3) A nivell comercial: 

a) Desenvolupar un sistema de control de la qualitat i distingir el producte mitjançant un segell de 

qualitat europeu (DOP, IGP). Per assolir aquest objectiu general, es consideren els següents 

objectius específics: 

i) Estudiar l’estructura genètica de les poblacions cultivades de pèsol negre per descriure les 

característiques agronòmiques, morfològiques i sensorials de la varietat. 

ii) Estudiar l’efecte ambiental sobre els principals paràmetres de qualitat del pèsol negre per 

identificar el vincle del producte amb l’àrea històrica de cultiu, i proposar estratègies per 

maximitzar la qualitat del producte. 

iii) Crear una Associació de Productors que acordi un reglament de producció, comercialització i 

traçabilitat que garanteixi un estàndard de qualitat als consumidors.  

b) Realitzar accions de promoció per donar a conèixer el producte en mercats exteriors. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 

Model d’enquesta emprat en l’estudi: enquesta per productors 

  



Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre.  

Fase 1, anàlisi de l’estructura productiva. 

 

Enquesta als productors 

Un projecte realitzat per: Amb el suport: 

 
Nom: ___________________________________________ Telèfon de contacte: _____________________ 

Municipi ________________________________________ E-mail: ________________________________ 

 

Presentació del projecte 

La Fundació Miquel Agustí i el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs Berguedà inicien un projecte 

per promoure el cultiu i la comercialització del pèsol negre del Berguedà. L’objectiu del projecte és donar 

suport als productors d’aquesta varietat tradicional, des de la vessant agronòmica fins a la comercialització. 

El projecte es centrarà en la descripció i millora de les varietats cultivades de pèsol negre, per tal 

d’incrementar l’acceptació entre els consumidors, i el desenvolupament d’estratègies de promoció d’aquest 

producte agroalimentari emblemàtic del Berguedà. Es pretén aconseguir el reconeixement de la seva 

qualitat mitjançant una distinció europea (DOP, IGP). Com a primer pas farem una enquesta entre els 

productors de pèsol negre per recollir informacions sobre l’estructura socioeconòmica del cultiu i les línies 

de treball prioritàries. Les dades d’aquesta enquesta seran tractades confidencialment. 

 
Dedicació professional 

Agricultor a temps 

complet 

Agricultor a temps parcial. Activitat 

principal: .............................. 

Jubilat 

 

Dades referents al cultiu de pèsol negre 
 

1.- Superfície cultivada amb pèsol negre l’any 2012:  _________________________________________ 
 

2.- Producció de pèsol negre l’any 2012:  ___________________________________________________ 
 

3.- Data de sembra:  ___________________  Data de collita:  __________________________________ 
 

4.- Localització del camp de cultiu (nom del municipi):  ______________________________________ 
 

5.- Localització del camp de cultiu (recinte SIGPAC):  _______________________________________ 
 

6.- Tipus d’agricultura (marcar amb una x): 
 

Agricultura convencional Producció integrada Agricultura ecològica 

 

Llavor de sembra 

 

7.- Origen de la llavor de sembra (marcar amb una x): 

 
És de la família, 

sempre l’he 
tinguda 

La vaig comprar fa 

.... anys a un pagès 
de la zona 

Comprada al 

mercat 

Altres:  _______________________________ 

 

8.- Quants anys fa que cultives pèsol negre?      _________________________________________ 
 

9.- Quants anys fa que tens la mateixa llavor?   _________________________________________ 

 

 

 



Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre.  

Fase 1, anàlisi de l’estructura productiva. 

 

Enquesta als productors 

Un projecte realitzat per: Amb el suport: 

10.- Mètode de multiplicació de la llavor (marcar amb una x):      

      

Una part de la 
producció la dedico a 

la sembra 

Selecciono les millors 
plantes del camp i en 

guardo la llavor 

Cada any la 
compro a un 

agricultor 

Altres: 
_______________________

_______________________ 
 

 

11.- Mètode de desinfecció de la llavor (marcar amb una x):      

 
Congelació Tractaments químics (insecticida, 

fungicida) 
No desinfecto 

la llavor 
Altres: 

_________________________________

___________________ 

 

Comercialització del pèsol negre 
 

12.- Canal de comercialització (marcar amb una x):      
 

Venda directa a 
l’explotació 

Venda a botigues 
de la zona 

Venda a 
restaurants 

Altres: 
_____________________________

____________________________ 

 

13.- Format de comercialització (marcar amb una x): 

A doll (granel) Envasat en 
sacs 

Producte transformat 
(pèsol cuit) 

Altres: 
____________________________

____________________________ 

14.- Preu de venda al públic: __________ €/kg    

 

Zona històrica de producció 
 

15.- Per tal de definir la futura àrea promocionada mitjançant un segell de qualitat ens interessaria saber a 

quines zones es feia antigament pèsol negre. Marca amb una x els municipis on recordis que es feia pèsol 

negre fa 30-50 anys: 

 
 

A tot el Prepirineu Castellar de N’Hug Olvan 
Al Berguedà i al Solsonès  Castellar del Riu La Pobla de Lillet 
A tot el Berguedà Cercs Puig-reig 

 L’Espunyola La Quar 
Només als següents municipis: Fígols Sagàs 

Avià Gironella Saldes 
Bagà Gisclareny St Jaume de Frontanyà 
Berga Gósol St Julià de Cerdanyola 

Borredà Guardiola de Berguedà Sta. Mª de Merlès 
Capolat Montclar Vallcebre 
Casserres Montmajor Vilada 

Castell de l’Areny La Nou de Berguedà Viver i Serrateix 

 
El pèsol negre és un cultiu històric de la comarca, i antigament era aprofitat tant per a l’alimentació del 

bestiar com per alimentació humana. En aquest projecte intentem traçar la història de la seva producció, 

per això estem interessats en saber quin volum de producció hi havia fa 50 anys d’aquesta varietat: 
 

 

16.- Podries fer una estimació de quants kg de pèsol negre es feien al teu municipi fa 50 anys? 

__________________________________________________________________________________________ 



Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre.  

Fase 1, anàlisi de l’estructura productiva. 

 

Enquesta als productors 

Un projecte realitzat per: Amb el suport: 

 

17.- De la teva zona, quin era el municipi més productiu fa 50 anys?   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Cites bibliogràfiques 

 

18.- Coneixes algun document antic on es citi el cultiu d’aquesta varietat de pèsol al Berguedà o algun 

refrany popular que en faci menció? 
 

 

 

19.- Coneixes alguna persona que tingui informació sobre la història d’aquest cultiu? (en cas afirmatiu 

agrairem que ens facilitis el seu contacte) 

 

 

Estratègies de millora del pèsol negre 

20.- Quins aspectes milloraries del cultiu de pèsol negre? 

El port de la planta La germinació al camp 

La precocitat La sensibilitat a patògens (fongs, paràsits) 

El rendiment La sensibilitat a la temperatura i humitat 

Altres:  _____________________________________________________________ 

 

21.- Quins aspectes milloraries dels atributs culinaris del pèsol negre? 
La percepció de la pell Investigar noves preparacions culinàries 

La textura (cremositat/farinositat) El temps de cocció 

El sabor La integritat del gra cuit 

L’aroma El color 

Altres:  _____________________________________________________________ 

22.- Estaries interessat en que el pèsol negre estigués reconegut mitjançant un segell de qualitat europeu 

(Denominació d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida)? 

SÍ NO 

23.- Comentaris 

 

Per a més informació sobre el projecte podeu contactar amb Joan Casals mitjançant el número de telèfon 93.552.10.93 o bé l’adreça de correu 

electrònic recerca@fundaciomiquelagusti.cat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2 

Model d’enquesta emprat en l’estudi: enquesta genèrica per informadors  

 

 

 

 

 



Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre.  

Fase 1, anàlisi de l’estructura productiva. 

 

Enquesta 

Un projecte realitzat per: Amb el suport: 

 
Nom: ___________________________________________ Telèfon de contacte: _____________________ 

Municipi ________________________________________ E-mail: ________________________________ 

 

Presentació del projecte 

La Fundació Miquel Agustí i el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs Berguedà inicien un projecte 

per promoure el cultiu i la comercialització del pèsol negre del Berguedà. L’objectiu del projecte és donar 

suport als productors d’aquesta varietat tradicional, des de la vessant agronòmica fins a la comercialització. 

El projecte es centrarà en la descripció i millora de les varietats cultivades de pèsol negre, per tal 

d’incrementar l’acceptació entre els consumidors, i el desenvolupament d’estratègies de promoció d’aquest 

producte agroalimentari emblemàtic del Berguedà. Es pretén aconseguir el reconeixement de la seva 

qualitat mitjançant una distinció europea (DOP, IGP). Com a primer pas farem una enquesta entre els 

productors de pèsol negre per recollir informacions sobre l’estructura socioeconòmica del cultiu i les línies 

de treball prioritàries. Les dades d’aquesta enquesta seran tractades confidencialment. 

 
Dedicació professional 

 

1.- Entitat:  _________________________________________ 
 

2.- Càrrec:  ___________________________________________________ 
 

 

Zona històrica de producció 
 

3.- Per tal de definir la futura àrea promocionada mitjançant un segell de qualitat ens interessaria saber a 

quines zones es feia antigament pèsol negre. Marca amb una x els municipis on recordis que es feia pèsol 

negre fa 30-50 anys: 

 
 

A tot el Prepirineu Castellar de N’Hug Olvan 

Al Berguedà i al Solsonès  Castellar del Riu La Pobla de Lillet 
A tot el Berguedà Cercs Puig-reig 

 L’Espunyola La Quar 
Només als següents municipis: Fígols Sagàs 
Avià Gironella Saldes 

Bagà Gisclareny St Jaume de Frontanyà 
Berga Gósol St Julià de Cerdanyola 
Borredà Guardiola de Berguedà Sta. Mª de Merlès 

Capolat Montclar Vallcebre 
Casserres Montmajor Vilada 

Castell de l’Areny La Nou de Berguedà Viver i Serrateix 

 
El pèsol negre és un cultiu històric de la comarca, i antigament era aprofitat tant per a l’alimentació del 

bestiar com per alimentació humana. En aquest projecte intentem traçar la història de la seva producció, 

per això estem interessats en saber quin volum de producció hi havia fa 50 anys d’aquesta varietat: 
 

 

4.- Podries fer una estimació de quants kg de pèsol negre es feien al teu municipi fa 50 anys? 

__________________________________________________________________________________________ 



Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre.  

Fase 1, anàlisi de l’estructura productiva. 

 

Enquesta 

Un projecte realitzat per: Amb el suport: 

 

 

5.- De la teva zona, quin era el municipi més productiu fa 50 anys?   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Cites bibliogràfiques 

 

6.- Coneixes algun document antic on es citi el cultiu d’aquesta varietat de pèsol al Berguedà o algun 

refrany popular que en faci menció? 
 

 

 

7.- Pots aportar alguna informació que permeti argumentar el vincle històric entre el pèsol negre i el 

Berguedà. 

 

 

8.- Coneixes alguna persona que tingui informació sobre la història d’aquest cultiu? (en cas afirmatiu 

agrairem que ens facilitis el seu contacte) 

 

 

Estratègies de millora del pèsol negre 

9.- Quins aspectes milloraries del cultiu de pèsol negre? 

El port de la planta La germinació al camp 

La precocitat La sensibilitat a patògens (fongs, paràsits) 

El rendiment La sensibilitat a la temperatura i humitat 

Altres:  _____________________________________________________________ 

 

10.- Quins aspectes milloraries dels atributs culinaris del pèsol negre? 

La percepció de la pell Investigar noves preparacions culinàries 

La textura (cremositat/farinositat) El temps de cocció 

El sabor La integritat del gra cuit 

L’aroma El color 

Altres:  _____________________________________________________________ 



Impuls del cultiu i comercialització de les varietats agrícoles tradicionals del Berguedà: el pèsol negre.  

Fase 1, anàlisi de l’estructura productiva. 

 

Enquesta 

Un projecte realitzat per: Amb el suport: 

11.- Creus que és una bona estratègia de promoció que el pèsol negre estigui reconegut mitjançant un segell 

de qualitat europeu (Denominació d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida)? 

SÍ NO 

 

12.- Comentaris 

 

Per a més informació sobre el projecte podeu contactar amb Joan Casals mitjançant el número de telèfon 93.552.10.93 o bé l’adreça de correu 

electrònic recerca@fundaciomiquelagusti.cat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3 

Llista de persones entrevistades  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pàgina eliminada intencionadament donat que contenia dades personals) 

mailto:playtronic1@gmail.com
mailto:casacavellera@hotmail.com
mailto:calpuxica@gmail.com
mailto:familiamarcos@hotmail.com
mailto:carles-riu@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4 

Documentació necessària per presentar una sol·licitud per a l’obtenció d’un segell de qualitat europeu 

 

 

 

 

 



Normativa vigent aplicable 

Reglamento (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las 

indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.  

Reglamento (CE) No 1898/2006 DE LA COMISIÓN, de 14 de diciembre de 2006, que establece las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo sobre la protección de las 

indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícoles y alimenticios.  

Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las 

solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las 

indicaciones geográficas protegidas, y la oposición a ellas. (BOE nº 213 de 5 de septiembre de 2007).  

Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. 

Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat 

agroalimentària. 

 

Relació de la documentació necessària per presentar una sol·licitud
4
 

Segons l’article 5 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de 

qualitat agroalimentària, la sol·licitud d’inscripció al Registre comunitari de DOP i IGP s’ha d’acompanyar de la 

documentació següent: 

a) Nom i adreça del sol•licitant. 

b) Plec de condicions de la DOP o la IGP. 

c) Document únic en el qual s’exposi: elements principals del plec de condicions i descripció del vincle del 

producte en el medi o origen geogràfic. 

d) Mapes de localització. 

e) Estudi socioeconòmic. 

f) Projecte de reglament de la DOP o la IGP. 

g) Sol·licitud de reconeixement com a consell regulador provisional.  

 

Plec de condicions i Document únic 

(Annex 1 del Decret 285/2006) 

 

—1 Plec de condicions 

El plec de condicions contindrà almenys les dades següents: 

a) Nom del producte agrícola o alimentari amb la denominació d’origen protegida o la indicació geogràfica 

protegida. En aquest apartat també s’haurà de justificar que el nom geogràfic és precís i està relacionat amb la 

zona geogràfica delimitada. 

b) La descripció del producte agrícola o alimentari, incloses, si escau, les primeres matèries i les principals 

característiques físiques, químiques, microbiològiques o organolèptiques que estableixin una diferenciació 

qualitativa en relació amb altres productes de la seva mateixa naturalesa per l’origen. 

                                                           
4
 Nota: en negreta es senyalen les dades aportades en aquesta memòria. 



c) La delimitació de la zona geogràfica. En aquest apartat s’ha de descriure la zona geogràfica 

tradicional de producció i elaboració i l’envasatge del producte que es pretén protegir. 

d) Els elements que demostrin que el producte és originari de la zona, d’acord amb el concepte de 

denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida, que s’hauran de fonamentar en:  

1. Un sistema de traçabilitat que garanteixi, mitjançant registres, la identificació del producte, la procedència de 

les matèries primeres i l’elaboració en la zona protegida.  

2. Un sistema de control i certificació des de les matèries primeres fins al producte elaborat.  

e) La descripció del mètode d’obtenció del producte agrícola o alimentari i s i escau, els mètodes locals, els 

quals tinguin una llarga, efectiva i constant tradició des dels marcs de plantació o tipus d’explotació fins a la 

comercialització. També cal incloure la informació de l’envasatge quan el sol·licitant determini i justifiqui que 

aquest s’ha de realitzar a la zona geogràfica delimitada al plec de condicions.  

f) Els factors que acreditin el vincle amb el medi geogràfic o amb l’origen geogràfic. Aquests factors 

s’hauran d’incloure amb els apartats següents:  

1. Vincle històric. 

2. Vincle natural. Orografia, sòl, clima, hidrografia, flora i prats naturals. 

3. Condicions de cultiu i/o producció, que només s’haurà d’incloure en el cas de pràctiques tradicionals, locals o 

particulars de la zona. 

g) Les referències relatives a l’estructura o estructures de control i certificació, d’acord amb l’article 41.1 

d’aquest Decret. 

h) Els elements específics de l’etiquetatge vinculats a la menció DOP o IGP, o a les mencions tradicionals 

nacionals equivalents. 

i) Els possibles requisits que han de complir d’acord amb les disposicions comunitàries, estatals i 

autonòmiques relacionades amb el producte que es vol inscriure al registre comunitari.  

j) Informe de conformitat del nom de la denominació que es vol registrar al Registre Mercantil Central i a 

l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i a l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior.  

k) El nom i l’adreça de les autoritats o els organismes encarregats de verificar el compliment del que 

estableixen el plec de condicions i les seves funcions específiques. 

—2 Document únic 

El Document únic ha d’incorporar les dades següents: 

a) Els elements principals del plec de condicions: 

Nom, descripció del producte, incloses, si escau, les normes d’aplicació de l’envasatge i l’etiquetatge, i una 

descripció concreta de la delimitació de la zona geogràfica. 

b) Descripció del vincle del producte amb el medi o l’origen geogràfic:  

—3 Mapes de localització: s’ha de delimitar la zona de producció i elaboració de la DOP o la IGP. 

—4 Estudi socioeconòmic L’estudi tindrà definits els aspectes següents: 

a) Descripció de la situació actual de la producció, comercialització i distribució del producte.  

b) Dades comparatives de producció i comercialització de productes similars de la zona i de la resta de 

l’Estat. 

c) Llocs de treball actuals vinculats amb la futura denominació d’origen protegida o indicació 

geogràfica protegida. 

d) Volum de negoci actual de la futura denominació d’origen protegida o indicació geogràfica 

protegida. 

e) Previsions socioeconòmiques de la futura denominació d’origen protegida o indicació geogràfica 

protegida. 

f) Altres dades necessàries per justificar la notorietat del producte. 



—5 Projecte de reglament de la denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida.  

La proposta de reglament contindrà almenys els elements següents: 

a) Àmbit de protecció de la DOP o la IGP d’acord amb el plec de condicions.  

b) La producció, l’elaboració, l’envasatge, les característiques del producte final i l’etiquetatge,  

d’acord amb el plec de condicions que descriu l’apartat 1 d’aquest annex. 

c) Registres de la DOP o la IGP. S’han de definir els registres i el seu contingut segons les característiques de 

producció, elaboració i comercialització del producte.  

d) Drets i obligacions dels titulars. 

e) Els òrgans del consell regulador i el seu règim de funcionament intern i disciplinari d’acord amb el capítol de 

regulació dels consells reguladors. 

f) L’entitat de certificació d’acord amb el capítol de certificació de les DOP o IGP.  

g) Règim econòmic del consell regulador. 
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