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CRIDA PER A LA REGENERACIÓ DE CULTIUS  

AFECTATS PER LA XYLELLA FASTIDIOSA 

 

 

Benvolguts companys 

Des de Circle Carbon S.L. /www.circlecarbon.com/ (Can Carbó) fem una crida amb la intenció 

d’emprendre una proposta de projecte en comú amb la pagesia de les nostres illes. 

La nostra empresa treballa amb la regeneració ecològica del sol agrícola majoritàriament.  

Els nostres substrats ecològics amb biochar ens han demostrat tenir una gran capacitat 

regenerativa impulsant la fertilitat productiva. També mencionar que amb la utilització del biochar 

fem un substrat “carboni negatiu”, és a dir, que també fixa CO2 de nou a la terra i ajuda a mitigar 

el canvi climàtic. 

Ja tenim experiències exitoses amb el cultiu d’ametller a Eivissa. És per això que podem aportar 

els nostres coneixements per reequilibrar els cultius i neutralitzar la xylella fastidiosa, partint des 

de la regeneració del sol, des de la coherència amb el fonamental, i no des del tractament invasiu 

sobre els arbres. Creiem que junts podem donar un nou impuls a l’economia i a la cultura de 

l’ametller i d’altres cultius afectats a les nostres illes. 

Fem aquesta crida per contactar amb els agricultors afectats i interessats, que vulguin arrabassar 

i replantar els seus arbres.  

La nostra intenció seria la de produir el nostre substrat de màxima qualitat amb biochar a partir 

dels arbres arrabassats i poder reincorporar aquesta mateixa terra alhora de replantar. Ho 

concebríem dins un projecte d’economia circular i d’agricultura ecològica, dins la nostra comunitat. 

Volem crear un projecte subvencionable i així procurar que els pagesos rebessin el substrat amb 

biochar ja preparat al menor preu possible. Hauríem d’anar veient i construint, segons el vostre 

interès i la nostra capacitat d’adaptació. 

Considerem que aquesta és una oportunitat per regenerar les nostres terres mentre es saneja i 

augmenta la productivitat dels arbres. La salut dels arbres i les plantes depèn del seu sol, que 

sigui actiu i equilibrat. Les anomenades “plagues” van als cultius d’un sol empobrit per retornar el 

carboni a la terra. 

Vos adjuntem tres documents per si voleu aprofundir: 

1. “Illes d’ametlla”, presentació general d’aquest projecte: https://bit.ly/3iLbAPy 

2. Informació sobre els nostres substrats (Terrallum): https://bit.ly/3cJKbtG  

3. Informació sobre les verdures cultivades (Verdallum): https://bit.ly/3pYtrUV  

https://bit.ly/3iLbAPy
https://bit.ly/3cJKbtG
https://bit.ly/3pYtrUV
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Haurem de fer una selecció ja que nomes podrem incorporar un nombre limitat 

d’interessats, adaptat a la nostra capacitat de producció. 

Els interessats, per favor, escriviu un correu electrònic a mi mateixa, Astrid Colomar: 

astridcolomar@hotmail.com (assumpte: inscripció illes d’ametlla). Data límit d’inscripció fins el 15 

de juliol 2021. 

Indiqueu: 

1. el vostre nom  

2. on estan situades les vostres terres 

3. la seva extensió de cultiu   

4. les circumstàncies amb les que vos trobeu 

5. el vostre correu electrònic i mòbil 

 

Feríem una primera reunió a les nostres instal·lacions de Can Carbó rebuda la vostra demanda. 

Moltes gràcies i amb ganes de conèixer-vos. 

 

Bunyola, a 16 de juny de 2021  

 

 

Astrid Colomar 
Circle Carbon S.L. 

Cofundadora, Directora de Projectes 
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