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Micromecenatges
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Ametller, olivera i vinya 
en producció ecològica 

certificada

Quin va ser el motiu de la teva campanya de 
micromecenatge?
Feia poc que havia agafat terra, em faltava ma-
quinària i no tenia diners per poder-la comprar. 
Jo ja havia fet una campanya collint a mà en 
borrasses i vaig adonar-me que no era viable, 
que necessitava eines per poder fer tractaments 
—amb la bóta—  i per avançar en el moment 
de la collita. El meu objectiu era una segadora, 
una bóta atomitzadora i un estenedor per recollir 
ametlles i olives. Necessitava més coses però en 
aquell moment aquest material era imprescindi-
ble. Era l’any 2013, la segona campanya que feia, 
i no havia demanat cap ajuda d’incorporació al 
Departament d’Agricultura. A casa són pagesos 
però no tenien la maquinària adequada perquè 
feien ovelles i extensius.

Quants diners necessitaves aconseguir?
Volia aconseguir 3000 euros per invertir en ma-
quinària de segona mà. Primer vaig mirar una 
mica com estaven els preus en el mercat, després 

vaig fer els càlculs i amb els diners aconseguits 
vaig jugar una mica ja que al final vaig aconseguir-
ne 2400 i amb això em vaig apanyar. Fins els 3000 
els vaig anar estalviant. La segadora no la vaig po-
der comprar perquè se’m va espatllar la motoserra. 
Aleshores vam provar de fer-hi pasturar les ovelles 
i ens va semblar que ja no calia.

Quanta gent hi va participar?
Vora 25 persones, la majoria de l’entorn meu més 
immediat que alhora també va convidar a parti-
cipar a amics i familiars seus. Oferia oli, que era 
el producte de la meva feina, a un preu més barat 
que el que venc al mercat. També altres productes 
de l’hort, most i carn de porc però vaja, menys 
una persona, tothom em va demanar oli. També 
vaig oferir hores meves de treball però ningú 
me’n va demanar. A algunes persones que em van 
deixar quantitats grans de diners vaig pactar que 
els tornava una part amb oli i la resta de diners en 
els dos anys següents. 

Com és que no vas utilitzar alguna plataforma 
digital especialitzada tipus Verkami?
No m’hi entenc gaire amb els ordinadors; a més 
una part se la quedaven ells i em va semblar que 
perquè s’ho quedessin ells ja m’ho quedava jo! 
Vaig enviar un missatge electrònic a la gent co-
neguda que em va semblar que em podia donar 
suport, explicant la situació del moment i els 
meus plantejaments. Va haver-hi qui també ho 
va reenviar i persones que em van ajudar espe-
cialment, com la Yolanda Delgado, una exsòcia. 
Tots els ingressos de diners es van fer en efectiu, 
sense transferències, ja que en aquell moment no 
tenia compte bancari, ni en volia tenir. 
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La Rufa Horta Ecològica
Fortià

Quin va ser el motiu de la vostra campanya de 
micromecenatge?
Necessitàvem un tractor que ens ajudés a agilitar 
la feina tant per llaurar, com per entrar els fems, 
per exemple. Amb el motocultor petit a gasoil 
anàvem curts i quan vam ampliar el camp ja era 
impossible. De totes formes, combinem les dues 
màquines ja que, per exemple, per treballar entre 
línies fem servir el motocultor. Amb la campanya 
volíem aconseguir 4000 euros per pagar una part 
d’un tractor de segona mà.

Els vau aconseguir tots? Quanta gent hi va 
participar?
Sí, els vam aconseguir tots però no vam comprar 
exactament el que havíem pensat. Ens van oferir 
un altre tractor, vam veure que estava dins les 
possibilitats que teníem i el vam agafar. Ens va 
prou bé encara que és vellet i quan no és un all 
és una ceba, però vaja...
Vam rebre al voltant de 60 aportacions, de 15 a 
400 euros. Les de 40 euros van ser les majorità-
ries. Ja portàvem dos anys treballant a La Rufa i 
van participar sobretot clients consolidats que ja 
ens coneixien. Només una petita part ens va arri-
bar de persones que ens van conèixer a través de 
la campanya de Verkami i ara són clients.

Què oferíeu a canvi de la participació?

La contrapartida era en funció de l’aportació: al-
gun detall, conèixer els camps de La Rufa, alguna 
cistella de verdura i fruita, cistella i esmorzar al 
camp, per exemple.

Com vau organitzar la campanya? 
Primer de tot va arribar la necessitat d’un tractor. 
A partir d’aquí vam pensar que no arribàvem a 
un tractor nou i vam veure viable un tractor de 
segona mà. En aquell moment Verkami estava 
engegant i el nostre va ser dels primers reculls de 
diners que no va ser ni cultural ni solidari, sinó 
empresarial. El fet que fos un projecte familiar, 
recuperant terrenys als Aiguamolls de l’Empordà 
i en producció ecològica ens va ajudar a poder fer 
la campanya a Verkami. Sense aquests valors no 
crec que ens l’haguessin acceptada.

Us preocupa la compactació que pugui oca- 
sionar el tractor?
No és un tractor excessivament pesant però sí 
que ens preocupa, és un preu a pagar. Per pa-
liar-ho una mica el fem servir el just i necessari, 
només el passem quan el terra està en òptimes 
condicions. Per exemple, si està humit, no el pas-
sem. Normalment amb el tractor fem la primera 
llaurada i les fileres les acabem de fer amb el mo-
tocultor. En altres espais de l’hort on la produc-
ció és més intensiva, ja no entra, es fa tot amb el 
motocultor.

Quin són els vostres productes estrella?
Tot el que tenim és producte de temporada per-
què tot i que tenim un hivernacle, no té calefac-
ció. El vam construir per protegir els cultius de 
dos factors limitants que tenim: les gelades i la 
tramuntana. Ens permet tenir un continu de pro-
ducte: bledes, escaroles, enciams, ravenets, cebes 
tendres, per exemple, es fan a l’interior perquè a 
fora la gelada i la tramuntana els malmetria. Un 
altre dels nostres productes més apreciats és la 
mongeta tendra.

Vau tramitar les ajudes per a la incorporació 
com a joves pagesos?
Sí, i amb aquests diners vam invertir en l’hiver-
nacle i els sistemes de reg. La necessitat de tenir 
tractor va ser posterior. 


