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RESUMEN 
 

La ganadería extensiva realizada por pequeñas explotaciones diversificadas 

resulta una actividad muy importante para controlar el avance del bosque y 

para prevenir incendios. En este contexto y por el hecho de que provengo de 

una familia que se dedica a este sector, decidí que mi trabajo de investigación 

debía tratar sobre la importancia de la ganadería extensiva en el territorio del 

Lluçanès. 

En primer lugar, los principales objetivos que me planteé en un principio fueron 

hacer una radiografía del sector ganadero en el Lluçanès, comprender cómo se 

cría un animal, concretamente un cordero, de forma extensiva y su viabilidad 

económica, identificar los efectos positivos que genera este tipo de régimen en 

el territorio y poner en relieve la necesidad de proteger este tipo de ganadería. 

En segundo lugar, antes de comenzar el proyecto de investigación, establecí 

una hipótesis según la cual consideraba que la ganadería extensiva es difícil 

que subsista actualmente como negocio debido a su inestabilidad económica. 

La metodología que he seguido para la realización del proyecto ha sido analizar 

algunos datos sobre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Cataluña, seguir el proceso de cría de un cordero desde su nacimiento hasta 

su venta, acompañar a un pastor durante la trashumancia con su rebaño y 

realizar algunas entrevistas a personas expertas en el tema. 

Finalmente, el proyecto termina con unas conclusiones donde se puede afirmar 

la certeza de la hipótesis planteada al principio y se muestran algunos de los 

resultados más significativos, como la importancia que la ganadería extensiva 

toma en nuestro territorio gracias a las externalidades positivas que genera. 



ABSTRACT 
 

Extensive ranching carried out by small livestock farms is a very important 

activity in our territory to control the progress of the forest in Catalonia and to 

prevent fires. In this context, it was decided that this research project had to be 

about the importance of extensive ranching in Lluçanès. 

First of all, the principal aims of the research were to do an in-depth study of the 

ranching sector in Lluçanès, understand how to breed an animal using the 

extensive method, identify the positive effects on the territory while maintaining 

this type of ranching and highlight the need to protect and encourage this type 

of livestock activity. Before starting the research project, a hypothesis was set 

up which considered that extensive ranching is difficult to survive as a business 

because it is not economically viable. 

The methodology of this research project was to analyze some datum of the 

Department of Agriculture, Ranching and Fishing of Catalonia, the process of 

raising a from its birth until its sale, to accompany a shepherd during the 

transhumance of sheep and some interviews to people highly qualified about 

the theme. At the end of to do the project, there is a section destined to the 

figure of shepherd which pretends to reclaim people who are engaged in this 

great job. 

The conclusions state that which the hypothesis raised at the beginning is 

accomplished and some significant results are shown, such as the importance 

of extensive livestock for our environment and the little knowledge that society 

has about the work of these farmers. 
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INTRODUCCIÓ 

 
En els últims mesos, després dels grans focs d'aquest estiu s'ha tornat a posar 

de relleu que el sector primari és essencial per controlar l'avenç del bosc a 

Catalunya i per a prevenir els incendis. En aquest context i també pel fet que jo 

provinc d'una família que treballa en aquest sector, vaig decidir que el tema del 

meu treball havia d’anar encaminat sobre la ramaderia, però no la que 

predomina en el meu territori sinó la que crec, i aquest estiu del 2019, s’ha 

confirmat que és imprescindible per a qualsevol territori, la ramaderia extensiva 

o semi extensiva realitzada per petites explotacions ramaderes. 

Els objectius que m’he marcat al principi del treball, són; fer una radiografia del 

sector ramader al Lluçanès, entendre com es cria un animal en règim extensiu 

o semi extensiu d’oví i la seva viabilitat econòmica, comprendre quin paper juga 

la transhumància en aquesta forma de cria, identificar els efectes positius sobre 

el territori de mantenir aquest règim, posar de relleu la necessitat de protegir i 

incentivar aquest tipus d’activitat ramadera i reivindicar la figura del pastor. 

Abans de començar a fer recerca, a més de proposar-me aquests objectius 

també he volgut establir una hipòtesi de treball. Seguint la meva intuïció en 

relació a la vivència que he observat a casa, penso i considero que la 

ramaderia extensiva és difícil que subsisteixi com a negoci perquè és  poc 

viable econòmicament. Tanmateix, és absolutament necessària i cal defensar i 

potenciar el model extensiu i la transhumància per fer-la viable internalitzant els 

beneficis externs que genera. 

Per contrastar la hipòtesi i assolir els objectius he fet una anàlisi de dades del 

Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de Catalunya, també una lectura 

de diversos llibres i articles publicats en relació a la transhumància; he seguit el 

procés de cria d’un xai des del naixement fins a la seva venda; he acompanyat 

un ramat i el seu pastor per un camí ramader i he entrevistat a diversos 

ramaders i pastors del territori. 

La informació obtinguda en aquesta recerca s’estructura en aquesta memòria 

en quatre parts. La primera recull una sèrie de dades amb la finalitat de fer una 
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breu radiografia del sector al ramader al Lluçanès, també plasma un seguit de 

declaracions de persones del sector que n’expliquen l’evolució els últims anys; 

seguidament el treball es centra en la ramaderia extensiva i la finalitat 

d’entendre el procés de cria i engreix d’un xai en règim semi extensiu, els 

costos econòmics d’aquest procés de cria i els ingressos de la venda de la 

canal, els subproductes i les subvencions obtingudes. La tercera part introdueix 

el concepte de transhumància i el paper que juga en aquest tipus de ramaderia 

i exposa la importància que ha tingut en la configuració del Lluçanès. 

Finalment, l’últim apartat es destina a valoritzar la figura del pastor-ramader. 

A més, la memòria va acompanyada d’un annex que conté un inventari de les 

explotacions ramaderes del Lluçanès, un diari que recull l’observació feta de la 

cria i engreix d’un xai; un diari de l’experiència transhumant i la transcripció de 

les entrevistes. 

Abans d’acabar aquesta introducció, voldria esmentar a Abel Peraire, Carles 

Soriñach, Jordi Salada, Josep Salvans, Marçal Planet, Ramon Bach, Joan 

Picas i a la resta de persones que m’han ajudat a realitzar la recerca, a fi de 

manifestar-los el meu agraïment. També, voldria agrair el suport i l’orientació 

que m’ha donat en tot moment la Marta Vilardell, a la meva família i a tots els 

que han fet possible l’elaboració d’aquest treball. 

Dana Fontanet Roma


Dana Fontanet Roma


Dana Fontanet Roma
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1. Radiografia del model agrari al Lluçanès 
 

1.1 E l sector ramader al Lluçanès a l’actualitat 
 

 

El Lluçanès, geogràficament, es troba entre el Prepirineu i la Depressió Central 

Catalana. És un altiplà situat a la comarca d’Osona on hi predominen les serres 

i plans envoltats per rius i 

rieres que han anat modelant 

el relleu de la comarca. Així 

doncs, és un territori rural, 

amb unes grans zones de 

conreu i grans extensions de 

boscos on hi tenen lloc nuclis 

petits i compactes. 

El paisatge del Lluçanès, 
Fig. 1 Altiplà del Lluçanès. (Font: Pàgina web de les 

Vinyes Grosses) 

majoritàriament, està marcat per l’activitat agrícola i ramadera. Tota ella basada 

en la ramaderia comercial1 i no de subsistència, és a dir, el producte que se’n 

obté és per ser venut i no per a l’autoconsum2. 

No obstant això, cal destacar que el Lluçanès és una zona on hi predominen 

les pastures i la transhumància. A més, gràcies a la seva situació geogràfica i al 

seu clima temperat submediterrani, fa 

que hi hagi pastures d’entretemps3, 

esdevenint així, un territori amb una 

llarga història sobre els ramats 

transhumants, creadors de llargs 

camins ramaders que creuen el 

territori. 

Fig. 2 Ramat transhumant. (Font: Pròpia) 
 
 
 
 
 
 

1 
Ramaderia comercial. (Veure glossari) 

2 
Ramaderia d’autoconsum o tradicional (Veure glossari) 

3 
Pastures d’entretemps. (Veure glossari) 
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Segons les dades de setembre del 2019 extretes del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de Catalunya, en aquest territori és localitzen 

512 explotacions ramaderes de les quals un 34% (172 granges) són de porcí, 

un 28% (141) de boví, un 19% (96) d’èquids i un 7% (35) d’oví. Cada una de la 

resta d’activitats ramaderes representen menys d’un 5% en relació al nombre 

d’explotacions. 

D’aquestes explotacions un 65% utilitzen un règim intensiu4, un 30% són de 

ramaderia extensiva5 i un 5% ramaderia mixta. 
 

 

 
Fig. 3 Ramat transhumant al Lluçanès. 

(Font: La Rella) 

A nivell de localització, les 

explotacions les trobem 

principalment al municipi 

d’Oristà (17%: 87 granges), a 

Sant Bartomeu del Grau (13%: 

64 granges), Prats de 

Lluçanès (12%: 62 granges) i 

Santa  Maria  de  Merlès (11%: 

55 granges). El nombre 

d’explotacions  en cada  un de 

la resta de municipis representen menys del 10% del total. El municipi on hi ha 

menys explotacions és Alpens (6 granges). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  

Ramaderia intensiva. (Veure glossari) 
5  

Ramaderia extensiva (Veure glossari) 
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Fig. 4 Mapa del Lluçanès amb el nombre d’explotacions de cada municipi. 

(Font: Consorci del Lluçanès i elaboració pròpia) 
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Per mostrar una radiografia més exhaustiva del sector ramader al Lluçanès, es 

recullen a continuació les explotacions ramaderes de cada municipi. 
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% 

ALPENS 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 6 1% 

LLUÇÀ 0 0 15 2 0 1 12 0 3 7 40 8% 

OLOST 0 0 12 1 0 0 10 0 3 16 42 8% 

ORISTÀ 3 0 25 6 0 0 6 3 6 38 87 17% 

PERAFITA 0 0 6 3 0 2 4 0 7 8 30 6% 

PRATS DE LLUÇANÈS 3 0 12 6 1 3 17 2 7 11 62 12% 

SANT AGUSTÍ DE LL. 0 0 18 0 0 0 7 2 0 6 33 6% 

SANT BARTOMEU DEL GRAU 0 0 21 2 0 1 11 0 0 29 64 13% 

SANT BOI DE LLUÇANÈS 1 0 6 1 0 0 7 0 2 12 29 6% 

SANT FELIU SASSERRA 0 0 5 0 0 5 4 2 2 10 28 5% 

SANT MARTÍ D'ALBARS 0 0 6 0 0 2 5 1 0 13 27 5% 

SANTA MARIA DE MERLÈS 2 3 11 1 0 3 10 2 3 20 55 11% 

SOBREMUNT 0 0 3 2 0 0 1 0 2 1 9 2% 

TOTAL 11 3 141 24 1 17 96 12 35 172 512 100% 

% 2% 1% 28% 5% 0% 3% 19% 2% 7% 34% 100%  

Fig. 5 Recull de les explotacions ramaderes del Lluçanès. 
(Font: DARP i elaboració pròpia) 

 
 

Cal fer èmfasi que les dades anteriors recullen el nombre d’explotacions i no el 

nombre de caps de bestiar. Això vol dir que, els municipis que tenen granges 

amb molta dimensió, tindrien un major pes sobre el total si el recompte 

s’hagués fet tenint en compte els caps de bestiar. 

A l’annex es llisten una a una el nombre d’explotacions de cada municipi, el 

tipus d’activitat que realitzen, el nombre de caps de bestiar i el règim utilitzat de 

cada d’explotació6. 

Una anàlisi més detallada de les dades permet afirmar que el porcí, el boví i els 

èquids són a tots els municipis. En relació al porcí, es compten 70 explotacions 

de menys de 1000 porcs (41%), 60 que tenen entre 1000 i 3000 porcs (39%), 6 

 

6 
Veure annex 1. Inventari de les explotacions ramaderes al Lluçanès. 
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que tenen més de 3000 porcs (3,5%) i 36 explotacions no identificades, és a 

dir, consten en el cens total però no apareixen en el llistat detallat. 

Fig. 6 Granja intensiva de porcí al Lluçanès. (Font: Pròpia) 

 

Aquestes grans explotacions de porcí estan situades sobretot a Merlès: Granja 

Bonellls 3000 porcs, Mas la Cortada 3072 porcs, Granja Llucitana 4037 porcs, 

Casa Salabert 4500 porcs. 

És remarcable que tots els municipis excepte Sobremunt i Alpens tenen 

almenys una explotació de porcí de més de 1000 caps. Però sobretot es situa 

en els municipis de Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Olost, Sant 

Martí d’Albars i Prats de Lluçanès. 

En relació al boví, es compten 86 explotacions de menys de 100 caps de 

bestiar, les quals representen un 61% en relació el total, 44 que tenen entre 

100 i 500 caps (31%), 7 que tenen més de 500 caps (5%) i 4 explotacions no 

censades. Les grans 

explotacions de boví es 

troben situades més cap a 

la zona sud del Lluçanès, 

concretament a Oristà; 

Granja Germans Freixa 500 

vaques,   Mas   la Coromina 

700 caps i Lo Castell 590 

vaques, a Sant Bartomeu 

Fig. 7 Ramaderia de boví al Lluçanès. 
(Font: Pàgina Web les Vinyes Grosses) 
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trobem la Granja Sanky amb 580 caps, la Granja Canal a Prats de Lluçanès 

amb 540 caps i per últim, la Ramaderia de Merlès amb 640 caps. 

Cal remarcar que la majoria de municipis tenen com a mínim una granja de 

boví de més de 200 caps. Destaca Cal Fusta de Perafita amb 2000 caps. 

En relació a l’oví, es compten 19 

explotacions de menys de 100 

caps de bestiar, les quals 

representen un 54% en relació al 

total, 10 que tenen entre 100 i 500 

caps (28%) i 6 que tenen més de 

500 caps (17%). Les explotacions 

d’oví de més de 500 caps es 

troben al municipi d’Oristà; Mas 

Fig. 8 Ramaderia d’oví al Lluçanès. 
(Font: Pròpia) 

Vilargunter amb 950 caps i els Tossals amb 2.900 caps, a Prats de Lluçanès; 

Soler de n’Hug 800 caps i l’Era de Sant Sebastià 750 caps i a Lluçà; El Grau 

500 ovelles i La Font 300 caps. 

Cal destacar que tot i ser la tercera activitat ramadera al Lluçanès segons el 

cens consultat, la suma total d’explotacions d’oví és de 35 explotacions, un 

valor molt menys representatiu que els sectors anteriors (172 de porcí i 141 

d’oví). Destaca l’explotació dels Tossals amb un total de 2.900 caps de bestiar. 

 
 
 

1.2 Evolució del sector ramader al Lluçanès 
 

Un cop realitzada la radiografia quantitativa del sector ramader al Lluçanès a 

l’actualitat, s’ha volgut plasmar també la seva evolució per comprendre la 

tendència. Aquesta part s’ha realitzat a partir de les declaracions obtingudes en 

les diverses entrevistes7. 

En aquest territori, com en molts de Catalunya, a principis del segle XX, les 

cases de pagès practicaven un ramaderia diversificada, basada en 

l’autoconsum. Tal i com cita Abel Peraire, ramader de l’explotació del Soler de 
 

7 
Annex 4 Entrevistes diverses 
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n’Hug a Prats de Lluçanès, a cada casa hi havia quatre ovelles, quatre vaques, 

quatre porcs, etc. Però a causa de l’auge la demanda càrnica derivada de la 

millora del nivell de vida de les famílies durant la segona meitat del segle XX, 

mica en mica les petites explotacions van començar a augmentar-ne el nombre 

de caps de bestiar i la seva mida, convertint-se així en explotacions intensives i 

especialitzades cap a un sol tipus de bestiar. 

Aquesta tendència encara es manté a l’actualitat tot i que, tal i com s’afirma a 

l’informe del sector agrari elaborat pel Consorci del Lluçanès al juny del 2005, 

encara es mantenen alguns dels aspectes del passat; com ara, la localització 

de les explotacions en funció del tipus de bestiar. 

Pel què fa la ramaderia semi extensiva8, l’oví encara es conserva força bé al 

territori, tot i que ha patit una lleugera davallada durant els últims anys. Avui en 

dia, encara es mantenen forces explotacions ovines que, tal i com afirma Abel 

Peraire, fan que el Lluçanès sigui sent un territori ric en pastures. 

Tot i que les polítiques europees i l’auge de les idees ecologistes promouen 

que el món ramader avanci cap a una ramaderia d’aire lliure per poder produir 

un consum de carn més ecològic, són encara predominants les formes de 

producció intensiva i de gran dimensió. Segons Ramon Baucells, membre del 

Lluçanès Viu, el nombre d’explotacions al Lluçanès ha disminuït a causa de la 

desaparició de les masoveries9 i l’aparició d’explotacions d’un volum més 

elevat, les quals han fet 

incrementar la mà d’obra 

assalariada i per contra, han 

provocat la disminució de la 

mà d’obra familiar. 

 

Fig. 9 Granja intensiva de porcí al Lluçanès. 
(Font: Pròpia) 

Per tant, es podria dir que al 

llarg dels últims anys ha 

augmentat la dimensió de les explotacions, passant de les petites explotacions 

familiars diversificades dedicades a la producció per l’autoconsum, a les grans 

 

 
8 
Ramaderia semi extensiva. (Veure glossari) 

9 
Masoveria. (Veure glossari) 
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explotacions intensives i especialitzades en una espècie buscant rendiments a 

escala. 

El resultat és una pèrdua de la diversificació i un increment de la producció 

final, cent per cent, destinada a ser comercialitzada. 

A més, tal i com justifica Abel Peraire, la ramaderia està tendint a l’aglutinació, 

és a dir, els sectors amb més pes, com són el boví i porcí s’apoderen dels 

sectors més petits, fent que aquests hagin de competir per sobre seu. Jordi 

Salada, pastor10 i ramader11 d’una explotació d’oví al Lluçanès, afirma que la 

manca del relleu generacional12, l’envelliment de la població i la falta de jovent 

en el sector, fa que s’abandonin les petites explotacions i per tant, les més 

grans amb assalariats adquireixin més pes. 

Cal fer esment però, que tal i com s’afirma al llarg de l’informe del sector agrari 

elaborat pel Consorci del Lluçanès al juny del 2005, la pèrdua del relleu 

generacional és més present a la zona centre del Lluçanès, mentre que a la 

zona nord, Alpens i Sobremunt, és més probable que es produeixi. 

Malauradament, el nombre d’explotacions en què es produeix aquest terme és 

molt baix i per tant, poc representatiu pel què fa al conjunt del territori. 

 
 
 

1.3  Costos d’aquesta tendència 
 

Els diferents canvis que s’han donat sobre la ramaderia al llarg de les últimes 

dècades, han portat unes greus problemàtiques ambientals al territori. 

En primer lloc, un dels canvis més importants que ha portat la intensificació de 

les explotacions ramaderes, ha estat la contaminació de les aigües 

subterrànies pels nitrats, degut a l’accés de la cabana ramadera, sobretot per 

part de les explotacions intensives del porcí i boví. De forma periòdica 

apareixen notícies a diversos mitjans de premsa local o comarcal: El 9 Nou13, 

 
10 

Pastor. (Veure glossari) 
11 

Ramader. (Veure glossari) 
12 

Relleu generacional. (Veure glossari) 
13 

La contaminació per nitrats de l’aigua dels aqüífers i les fonts d’Osona continua creixent març 
2015 https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/la-contaminacio-per-nitrats-de-laigua-dels- 
aquifers-i-les-fonts-dosona-continua-creixent/ 

https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/la-contaminacio-per-nitrats-de-laigua-dels-aquifers-i-les-fonts-dosona-continua-creixent/
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/la-contaminacio-per-nitrats-de-laigua-dels-aquifers-i-les-fonts-dosona-continua-creixent/
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Nació digital14, la Rella15 on s’afirma que tots els municipis del Lluçanès, 

excepte Alpens, eren zones declarades vulnerables per accés de nitrats. 

La majoria d’aquestes dades publicades s’extreuen de l’estudi continu que fa el 

grup de defensa del Ter, el qual va afirmar que un 58,33% de les fonts 

Osonenques i del Lluçanès superen els 50mg/l de nitrats, el límit establert per 

la Unió Europea per declarar l’aigua com a no apta per al consum humà. 

 

Fig. 10 Taula amb els resultats de les fonts analitzades pel GDT (2018). 
La quarta columna mostra la diferència de mg/l de nitrats respecte l’any 

2017. (Font: La Rella) 
 
 

14 
El GDT veu amb preocupació que la contaminació per nitrats a les fonts d'Osona es 

mantingui constant Març 2018 https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/56778 

15      
Menys   aigua   i més    contaminada.   Març   2017 http://larella.cat/menys-aigua-i-mes- 

contaminada/ 

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/56778
http://larella.cat/menys-aigua-i-mes-contaminada/
http://larella.cat/menys-aigua-i-mes-contaminada/
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En segon lloc, cal remarcar el Lluçanès té un règim pluviomètric irregular durant 

l’any, la qual cosa provoca que als mesos més secs s’hagi de fer front a 

diverses sequeres. En aquest context, les explotacions porcines consumeixen 

una part important de recursos hídrics, la qual cosa fa que el dèficit hídric sigui 

més freqüent i s’agreugin els efectes en els períodes de sequera. 

Malgrat els costos esmentats anteriorment, cal dir que molts ramaders, per tal 

de lliurar-se dels excrements de les explotacions, han de fer rompudes, que 

consisteix en convertir una 

part del bosc en la zona de 

conreu, la qual cosa es pot 

considerar positiva pel nostre 

territori ja que, apart de la 

desforestació que comporta, 

actua com a talla focs pels 

incendis. 

 

Fig. 11 Rompuda a la comarca d’Osona. 

(Font: Pròpia) 
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2. La ramaderia en règim extensiu o semi extensiu 

2.1  Cria d’un animal oví en règim extensiu o semi extensiu 
 

Antigament i de manera natural, les ovelles d’un ramat criaven totes al mateix 

temps, normalment de novembre a gener, ja que durant l’estiu el ramat 

s’alimentava i agafava forces per suportar els rigors del fred i del part. 

Actualment però, solen criar durant tot l’any gràcies a les noves llavors i els 

nous farratges dels camps de conreu, que asseguren que el bestiar tingui unes 

bones defenses durant l’any de manera que les ovelles reproductores puguin 

criar sense preocupacions. 

Per poder entendre com es cria un xai en un règim de cria semi extensiu, es 

mostra a continuació l’observació realitzada a partir del ramat de Can Paracolls, 

compost per uns 50 caps d’ovelles reproductores. El funcionament del ramat és 

rotacional, és a dir, està compost per les ovelles reproductores que, juntament 

amb els marrans que conviuen amb elles, neixen les cries més petites. Així 

doncs, cal començar des d’un principi; la gestació del bestiar reproductor. 

 

2.1.1 La gestació i el part 
 

La gestació d’una ovella reproductora dura entre 145 i 153 dies, 

aproximadament uns cinc mesos. Per tant, de mitjana, cada ovella de 

l’explotació, cria aproximadament 1,8 

cops a l’any. Ara bé, la mitjana general 

establerta és aproximadament de 1,3 

cries/any. Cal dir però, que les ovelles 

reproductores més joves, per tal de 

respectar el seu desenvolupament, no 

comencen a criar fins que assoleixen un 

any i mig de vida. 
 

Passats els 145 dies de gestació l’ovella 

entra en el procés del part, moment el 

qual és necessària la intervenció d’un 

 
 

Fig. 12 Ovella prenyada, situada a la part 
esquerra de la fotografia. (Font: Pròpia) 

pastor per evitar posar en perill la vida d’ambdós animals. 
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Aquesta intervenció pot ser necessària en diversos casos: 

 
1. L’ovella no pot fer néixer la cria i el pastor l’ha d’ajudar estirant-lo amb 

molta cura per treure’l a l’exterior amb vida. 

2. Un cop nascuda la cria 

l’ovella no l’estima i no li vol 

donar de mamar, que en 

aquest cas el pastor pot 

optar per alimentar-lo ell 

amb llet externa de la mare 

o bé, vendre’n la cria. 

3. Un cop nascut el xai no sap 

mamar de la seva mare i un 

pastor l’hi ha d’ensenyar. 

Fig. 13 Pastora alimentant a la cria d’oví amb 
llet externa de la mare. (Font: Pròpia) 

4. I en casos més extrems, és recomanable que el pastor es posi en 

contacte amb un veterinari expert en el tema. 

 
En la majoria dels casos però, la cria neix sense complicacions. Aleshores el 

pastor només ha de seguir una observació de la cria. El primer pas a 

desenvolupar és tancar l’ovella reproductora amb la cria dins un corral, amb la 

finalitat d’observar-ne la seva evolució. És convenient que el pastor tingui en 

compte els punts esmentats anteriorment i, en cas que es produeixi algun error 

durant el període de naixement, serà necessària la seva intervenció. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14 Cria bevent el calostre de l’ovella. 

(Font: Pròpia) 

L’ovella i la cria es passen uns 

dies en observació fins el punt en 

que el pastor creu convenient 

engegar-los amb el ramat. El 

primer pas que s’ha de realitzar un 

cop dins el corral és donar menjar i 

aigua a l’ovella i procurar que el 

xai, durant les primeres setze 

hores de vida, begui el calostre16 de la seva mare. 
 
 

16 
Calostre. (Veure glossari) 
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El segon dia de vida del xai, si la cria es veu eixerida i no té massa gana, voldrà 

dir que durant la primera nit haurà pogut mamar i per tant, el pastor no haurà 

d’actuar sobre ella. Així doncs, arribades les trenta hores de vida del xai, si 

evoluciona correctament, ja és pot engegar a l’exterior juntament amb el ramat i 

la seva mare. 

 

Fig. 15 Segon dia de vida de la cria juntament amb el ramat. (Font: Pròpia) 
 
 
 
 

2.1.2  L’alimentació 
 

La cria de xai segueix una dieta complementada. Al llarg del primer més, 

s’alimenta principalment de la llet de la mare i a mesura que es fa gran, 

comença a pasturar els primers farratges i a mastegar algun gra de blat de 

moro i pinso barrejat. 

El ramat pastura els 365 dies de l’any a l’aire lliure, tot i que en les èpoques que 

el menjar és més escàs als camps, es solen alimentar amb bales de farratge 

sec recol·lectades durant l’any per 

tal de complementar-ne la seva 

dieta. Durant l’últim terç de gestació, 

és molt important que l’ovella 

segueixi una bona alimentació, ja 

que   sinó   pot   patir   baixades   de 

Fig. 16 Cria mastegant els primers farratges. 
(Font: Pròpia) 

defenses i probablement no puguin 

alimentar la cria. 
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D’una banda, durant les estacions més plujoses de l’any, l’ovella reproductora 

s’alimenta de les pastures tendres i dels aliments que se li dona dins el corral, 

com és d’exemple el blat de moro, que actua com a gran aportador de 

proteïnes al seu metabolisme. 

D’altra banda, durant els mesos més càlids i secs de l’any, l’ovella també 

s’alimenta de les pastures dels prats, però té com a suplement farratges secs 

recol·lectats durant les èpoques més humides. A part d’això, és recomanable 

alimentar-la amb blat de moro o algun tipus de llavor que l’ajudi a diversificar-ne 

la dieta. 

 
2.1.3 Medicació 

 

En una explotació de règim extensiu o semi extensiu, els medicaments que es 

donen al bestiar són mínims. Durant el període d’engreix d’un xai, no se li dona 

cap tipus de medicament, 

excepte si aquest cau en 

alguna malaltia lleu. El mateix 

amb l’ovella reproductora, que 

només se li dona els justos 

com ara, el medicament de 

descucar-les.      Amb      això, 

s’aconsegueix  que  la   canal 

del xai sigui sana,  amb  el 

mínim de medicaments possible. 

 
2.1.4 Engreix i escorxador 

Fig. 17 Ramat d’oví pasturant a Castellar de 
n’Hug. (Font: Pròpia) 

 

Abans de tot, cal dir que període de vida d’un xai des del seu naixement fins al 

sacrifici, dura uns tres mesos aproximadament. Dins aquest període, el pastor 

té un important paper: observar l’evolució de la cria, ajudant-lo en els casos 

necessaris, proporcionant-li els aliments i engreixant-lo fins arribar als vint i cinc 

quilos de pes, moment el qual és portat cap a l’escorxador on s’aprofita la seva 

canal com aliment càrnic. 
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2.2  Els costos d’aquest procés de cria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si comptés les hores que m’he 

passat amb el ramat i fes números... 

ja faria temps que hauria plegat”. 

 
 

Aquesta és una de les frases que repeteixen molts pastors. I és que, mantenir 

un ramat i extreure’n beneficis, no és fàcil. Al llarg de la vida d’un xai hi ha 

moltes despeses a tenir en compte i a vegades és necessari parar-se a pensar 

la viabilitat econòmica d’aquell negoci. 

En aquest apartat es pretén identificar quin són els costos de criar un xai. Per a 

calcular-los s’ha realitzat una observació17 a l’explotació de Can Paracolls de 

Perafita durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2019, on s’ha seguit tot 

el procés des de la cria fins a la venda del xai en una explotació d’oví d’uns 

cinquanta caps de bestiar criats en un règim semi extensiu. Les dades es 

recullen a la taula que es mostra a la pàgina següent. La observació s’ha 

realitzat sobre un ramat on han nascut, s’han criat i s’han venut 15 xais. 

La taula esta dividia en costos variables18 i costos fixes19. Els variables agrupen 

l’alimentació, les reparacions, i el transport de vendes i els fixes; el lloguer, els 

subministraments i l’assegurança. 

 
 
 
 
 
 

 
17 

Annex 2. Diari de l’observació realitzada a la cria i engreix d’un xai. 
18 

Costos variables. (Veure glossari) 
19 

Costos fixes. (Veure glossari) 
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Fig. 18 Taula de despeses i ingressos d’una explotació d’oví. 
(Font: Elaboració pròpia) 

 

 

Per entendre la taula, cal saber que un xai menja aproximadament 2 

quilograms al dia, dels quals 1,290 kg són pastures fresques dels camps. Els 

quilograms restants, provenen del pinso (0,2 kg), del blat de moro (0,210 kg) i 

de la palla (0,3 kg). A la taula, només consten els costos del pinso, blat de moro 

i palla. L’herba fresca no es paga ja que l’explotació de Can Paracolls, disposa 

de camps propis per a la pastura del bestiar. 
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A banda, el xai també pot necessitar aportacions suplementàries de llet. Cal 

remarcar, que no tots els xais que neixen s’alimenten de la llet interna de la 

seva mare, sinó que una de cada 

quinze cries aproximadament, durant 

el primer més s’alimenta de llet 

externa. En aquest cas, suposa un 

increment d’aquest cost. 

Si s’observa l’altra part de costos 

variables, es pot veure que s’inclouen 
 

Fig. 19 Cria d’oví. (Font: Pròpia) els medicaments, les reparacions i el 

transport associat a les vendes, els 

qual són unes despeses molt relatives ja que dependran de molts factors, com 

per exemple, de l’època de l’any. En la observació realitzada, els costos 

variables representen un 45,74%. 

Pel que fa els costos fixes, són els que recullen el lloguer que es paguen 

d’alguns camps d’herba que pasturen el ramat, els subministraments com la 

llum que es destina al tancat elèctric i 

l’assegurança que es paga de cada ovella 

reproductora. El conjunt d’aquests costos 

sumen 331,62€ que representa un 54,25% en 

el cas estudiat. 

El conjunt de totes aquestes despeses suma 

un valor de 611,26€ que corresponen al total 

que gasten els quinze caps de bestiar que 

representen uns costos mitjos20 de 40,75€ per 

xai. 

 
Fig. 20 Ovella reproductora 

alimentant-se de blat de moro. 
(Font: Pròpia) 

 
 
 
 
 

20 
Costos mitjos. (Veure glossari) 
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2.3 E ls ingressos d’un xai 
 

Els ingressos totals d’una explotació, estan compostos per la venda de la canal 

del xai, les subvencions i altres ingressos dels subproductes. 

En primer lloc, cal dir que el mercat en que es troba la canal del xai és un 

oligopsoni, és a dir, existeixen pocs compradors de la canal d’oví i a la vegada, 

molts venedors d’aquest producte. 

En aquest cas doncs, els compradors que es troben actualment són 

principalment compra-vendes, és a dir, intermediaris i escorxadors. Pel que fa 

els venedors, són tots aquells pastors que venen les canals d’oví. 

En aquesta situació on els compradors són tant pocs, es permeten el privilegi 

d’establir acords de no agressió entre ells, és a dir, pacten preus de compra 

entre ells amb la finalitat de no fer-se competència. Davant aquest mercat 

doncs, es pot dir que la llotja de la 

carn d’oví no té cap tipus 

d’influència sobre el preu de 

compra de les canals dels pastors, 

sinó que els grans dominants són 

els intermediaris i escorxadors els 

quals     operen     en     un    règim 

Fig. 21 Bestiar oví a Can Paracolls. 
(Font: Pròpia) 

oligopolístic, per la qual cosa 

tenen més poder de negociació 

que el pastor i fixen preus inferiors dels que hi hauria si el mercat fos en 

competència. 

Ara bé, també existeix la possibilitat de que un ramader no rebi el preu que 

estableix l’intermediari. D’una banda pel fet de que el mateix ramader disposi 

d’un escorxador propi a l’explotació de manera que pugui fer venda directa al 

client, com és el cas de l’explotació de l’Abel Peraire, propietari de l’explotació 

del Soler de n’Hug a Prats de Lluçanès. Segons la seva experiència, afirma que 

un escorxador propi genera grans avantatges com; el fet de no transportar els 

animals d’un lloc a l’altre per tal de sacrificar-los fa que la canal no perdi 

qualitat, es redueix més de la meitat dels costos de manera que a l’escorxador 
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equival uns 1,15 €/kg i sacrificat a casa 0,52 €/kg, el tracte de fer-se un mateix 

la feina és de molta més qualitat, entre d’altres. 

D’altra banda, a partir de grups com l’ARCA (Associació d’Iniciatives Rurals de 

Catalunya), s’estan incentivant proves pilot per implantar un nou sistema 

d’escorxadors mòbils. Aquesta 

iniciativa consistirà en un camió 

especialitzat per sacrificar-hi 

bestiar d’oví el qual passarà per 

les explotacions de cada 

municipi del territori. Aquesta 

nova alternativa, podria evitar el 

tracte      de      ramaders     amb 

intermediaris i ajudaria a obtenir 

canals de més qualitat i 

proximitat. 

 

Fig. 22 Escorxador mòbil. (Font: ruralcat) 

 

Tornant a l’exemple de l’explotació ovina dels 15 caps de bestiar, val a dir que 

durant el segon trimestre de 2019, el preu de compra dels intermediaris va ser 

de 6,95€/kg. És a dir, per cada quilo de carn de xai que venia el pastor li 

donaven 6,95€, per tant, si un xai de mitjana pesava 11 quilograms, el pastor 

de l’explotació ovina dels 15 xais que s’ha observat n’ingressava 76,45€ bruts. 

 

 
2.3.1 El preu en relació a l’oferta 

 

Al llarg dels últims anys, la venda de la canal del xai ha canviat molt. A 

l’antiguitat cada poble disposava d’un escorxador municipal, on els pastors 

d’aquella zona podien anar a sacrificar-hi els xais, distribuir-los, guanyar un 

sobre sou i obtenir una qualitat de carn perfecte. 

Actualment, s’han perdut gairebé tots, la qual cosa ha dificultat la capacitat de 

processar el producte, de fer venda directa21 per part del productors i la gran 

majoria de pastors han de traslladar els seus productes fins a escorxadors22 

 
21 

Venda directa. (Veure glossari) 
22 

Venda a escorxadors. (Veure glossari) 
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llunyans dels seus pobles, cosa que repercuteix en el cost final del producte. 

Així que, molts d’ells, desitgen el retorn de tots aquells escorxadors municipals 

amb l’objectiu de vendre el 

seu producte passant pel 

mínim d’intermediaris 

possibles, per tal de 

mantenir la qualitat del seu 

producte i abaratir-ne els 

costos. 

 

Val a dir que l’oferta de la 

canal d’oví varia en relació 

Fig. 23 Exemple d’un escorxador municipal a Prats de 
Lluçanès. (Font: Pàgina Web Cooltur) 

a l’època de l’any i es que, normalment l’oferta de carn d’oví a la primavera és 

més elevada ja que es considera la cria primerenca de l’any i les ovelles solen 

xaiar més. En canvi, a la tardor el nombre de cries no és tant elevat. 

Un altre element que incideix en el preu del xai és l’increment de l’oferta a 

causa de la globalització dels mercats. La producció local d’oví ha de competir 

amb les importacions d’altres països com Argentina i Nova Zelanda. 

L’abundància de producte provoca una baixada de preus, fent difícil la viabilitat 

econòmica dels ramaders locals. 

A més de les importacions, els pastors han de fer front a les imposicions de la 

indústria agroalimentària o de la gran distribució que estableix condicions molt 

beneficioses per elles i poc per les petites explotacions, obligant a moltes 

explotacions, principalment petites i mitjanes, a tancar el negoci a causa de la 

seva inviabilitat econòmica. 

 

 
2.3.2 El preu en relació a la demanda 

 

El preu del xai no depèn només de l’oferta, és a dir, del número de productors, 

la seva dimensió i dels costos sinó també de la demanda. El consum de la carn 

de xai ha disminuït força els darrers anys, el sector de l’oví ha de fer front a 

sectors ramaders molt potents, com són el porcí i el boví. Dos sectors que la 

societat els hi ha donat un prestigi per sobre el de l’ovella, fent que tant l’ofici 
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com el producte d’oví perdi valor i potència. A més, frases com: “la carn de xai 

porta molt colesterol”, han provocat una baixada considerable del consum de 

xai al llarg de les últimes dècades, fent que cada vegada hi hagi menys 

demanda d’aquest producte i per tant, fent baixar el preu. Malgrat tot, encara 

que la demanda hagi disminuït, actualment és un factor que es manté estable 

durant l’any. 

Pel que fa el preu de la canal del xai, durant les últimes dècades, ha disminuït 

molt. Si s’observa el preu amb un valor relatiu, actualment per aconseguir els 

mateixos beneficis que generacions anteriors, la carn s’hauria de vendre al 

doble del que s’està venent avui en dia. 

 

Fig. 24 Evolució del preu de la canal des del 1954 fins el 2019. 
(Font: Elaboració de Ramon Bach a partir del calculador de l’INE). 

 

Tal i com afirmen la majoria de pastors, la solució per fer front a aquesta 

problemàtica la té la societat, ja que aquesta hauria de donar valor al producte 

local, garantint una qualitat i sostenibilitat al territori. Creuen que falta molta 

pedagogia a la societat per tal de inculcar la importància de consumir producte 

local, ja que d’aquesta manera s’aconseguiria generar riquesa al territori. 

 

 
2.3.3 Les subvencions 

 

En primer lloc, cal remarcar que tota l’activitat ramadera, no seria viable sense 

unes subvencions que els donessin suport. Les ajudes que rep un ramader per 

la seva explotació, provenen essencialment dels fons europeus encara que la 

gestió es faci des de la Generalitat. Aquestes poden ser per les terres que 
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pastura el ramat -en aquest cas, les rep el propietari dels drets de la terra-, o bé 

d’altres que van relacionades amb el bestiar - aquestes sempre les rep el titular 

de l’explotació -. 

Al llarg de la història, s’han creat diverses subvencions i ajuts dirigits als 

ramaders i pastors. Una de les primeres subvencions europees, va ser a l’any 

1962, quan es va crear una de les normatives agràries amb més antiguitat 

d’avui en dia, anomenada PAC (Política Agrària Comuna). Els objectius 

principals d’aquesta política van ser: garantir unes rendes igualitàries per als 

pagesos, estabilitzar els preus fins arribar a uns nivells raonables pels 

consumidors i assegurar la suficiència alimentària per a la població. Per tal 

d’assolir els objectius esmentats anteriorment, l’administració va establir un 

sistema d’ajuts a la producció. 

La normativa, va romandre sense gaires reformes fins arribar a l’any 1980 

quan, al veure que apareixien excedents a la producció originats per la política 

d’ajuts a la producció, es va establir un sistema de quotes pel qual es limitava  

la quantitat de producció. Aquests canvis en la normativa va afectar poc al 

sector de l’oví i més a altres com el boví. 

Més endavant, a l’any 2003, la PAC va patir una nova reforma la qual en 

modificava el principal objectiu. Des d’aquell moment, l’objectiu no era produir 

la màxima quantitat 

d’aliments, sinó fer-ho amb 

garanties de qualitat i sanitat 

i de manera compatible amb 

la conservació del medi 

ambient i del paisatge. Així 

doncs, a partir del 2003, tot 

ramader que volgués obtenir 

l’ajut es veia obligat a complir 

uns requisits sanitaris, 

Fig. 25 Paisatge d’alta muntanya pasturat per 
ramaderia extensiva. Pla d’Anyella. (Font: Pròpia) 

ambientals i de benestar animal. L’ajut a rebre segons aquesta normativa era 

una quantitat de diners per explotació, és a dir, no es tenia en compte el 

nombre de caps de bestiar. 
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A més, totes aquelles explotacions situades a zones desafavorides, tenien dret 

a rebre els ajuts relacionats amb els programes de despoblament rural, els 

quals ajudaven a repoblar les zones més desfavorables. Una altra subvenció 

d’aquest tipus era l’anomenada ICM (Indemnització Compensatòria de 

Muntanya), aquesta és semblant a la que rebien les explotacions situades a les 

zones més rurals i afavoria als ramaders situats a l’alta muntanya, donant-los 

així uns 2.500 euros per explotació a l’any. 

 

 
Fig. 26 Resum ajuts concedits 2016-2019 (Font: Pàgina Web 

agriculutra.gencat.cat) 

 
 

El canvi més significant d’aquesta normativa va ser a l’any 2013, quan va 

aparèixer la nova PAC. Aquesta va suposar un canvi total dels objectius que 

tenia establerts l’antiga normativa, canviant l’èmfasi de la producció total cap a 

la protecció del medi ambient i del paisatge agrari. Aquesta nova PAC va 

establir estímuls a actuacions com el desenvolupament d’una agricultura i 

ramaderia ecològica, la potenciació de les petites explotacions i la 

diversificació, l’arrelament de població a les zones més desfavorides, entre 

d’altres. A tall d’exemple, es mostren a la taula els ajuts concedit els últims  

anys a Catalunya. Es tracta d’ajuts agroambientals, d’incentiu a la 

sostenibilitats, pel desenvolupament d’activitat en entorns rurals, etc. 

Val a dir que, les normatives i subvencions esmentades anteriorment van tenir i 

encara avui en dia tenen una forta repercussió pels ramaders. No obstant això, 

tal i com afirmen molts pastors, les subvencions poden suposar un problema ja 
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que requereixen grans tràmits i documentació que cada vegada fa més difícil la 

feina de les petites explotacions i dels pastors. Per realitzar una sol·licitud 

d’aquest tipus, cada explotació ha de disposar d’un llibre de registre on 

s’identifiquen tots els animals i s’exposen les incidències de cadascun d’ells. A 

més, l’administració controla l’activitat que realitza cada ramader, per exemple, 

des de l’any 1989 a cada explotació d’oví és obligatori el sanejament dels 

animals majors de sis mesos, per tal de realitzar-ne un control sanitari. En cas 

de no complir-ho, a més d’una sanció, pot suposar una rebaixa en la quantitat 

de diners a percebre i, fins i tot, la retirada de la subvenció. 

El conjunt de tot plegat, fa que la feina del ramaders sigui cada vegada més 

complexa i els creï un sentiment de dependència. És per això que molts dels 

testimonis que reben aquestes ajudes, pensen que les subvencions estan 

pensades per donar suport a pràctiques agropecuàries que contribueixin a 

mantenir el medi ambient i el paisatge agrari. A més, creuen que les ajudes no 

han estat mai per ajudar al ramader, sinó per abaratir la carn, és a dir, perquè 

els ramaders i pastors puguin seguir venent la canal a uns preus miserables. 

Així que, asseguren que les subvencions estan mal enfocades i per tant 

s’haurien de repartir de maneres més equitatives i justes. 

Una de les declaracions que fan la majoria de ramaders i que serveix per 

reflexionar sobre aquest aspecte és: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 27 Isidre Paracolls Parareda 

“Si ens donen ajudes, és perquè 

alguna cosa d’aquest mercat no 

esta funcionant bé”. 
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2.3.4 Els subproductes 
 

Tot i així, una explotació d’oví no només rep ingressos de les subvencions i de 

la canal, sinó que, també pot ingressar diners dels subproductes del bestiar, 

com ara la llana, la pell, els fems i la llet. En aquests sentit es classifiquen les 

explotacions d’oví de tipus càrnica23, de llet24 o mixta25. 

Si bé en l’actualitat es mantenen els mercats d’aquest subproductes, s’ha de dir 

que han patit una greu davallada a les últimes dècades. Tal i com afirma Josep 

Salvans26, a la dècada del 1970, la 

llana era molt valuosa, tant, que amb 

els diners que obtenien d’una tosa, 

podien arribar a pagar la despesa de 

tondre les ovelles, un o dos sous de 

les persones que l’ajudaven amb el 

ramat   i   amb   els   diners sobrants, 

encara en tenien per pagar el menjar 

de les ovelles durant mig any. Abans 

aquesta era pagada a 70 pessetes al 

Fig. 28 Tosa d’una ovella de manera 
tradicional a Ripoll. 

(Font: el Ripollès digital.cat) 

quilo, equivalents a 0.42€/kg, una xifra molt significativa en aquella època. Avui 

en dia però, molts dels pastors la donen o bé n’obtenen molts pocs ingressos 

degut a la caiguda del preu, derivada de la manca de demanda d’aquest 

producte, ja que a l’actualitat, no es fan matalassos de llana, sinó que s’utilitza 

cotó o altres fibres sintètiques per a la roba degut a la caiguda del preu. 

La pell dels xais era un altre producte que s’aprofitava. Era utilitzat per fer-ne 

cuiro que servia com a recipient per retenir líquids com oli o vi. A l’actualitat, 

aquests recipients es fan d’altres materials i per tant, la pell ha deixat d’estar 

valoritzada pel mercat. 

Els fems de les explotacions ovines era una matèria molt valorada ja que 

s’utilitzava per l’adob dels camps de conreu, la qual cosa ajudava a millorar la 

fertilitat de la terra i així augmentar la producció. Per aquesta raó, molts dels 

23 
Producció càrnica. (Veure glossari) 

24 
Producció de llet. (Veure glossari) 

25 
Producció mixta. (Veure glossari) 

26 
Josep Salvans, pastor jubilat d’un ramat d’oví al municipi d’Olost. 



28  

pagesos construïen un corral juntament amb un femer amb la finalitat de 

retenir-hi aquest subproducte. 

A part dels ingressos esmentats anteriorment, també existeixen explotacions 

que aprofiten el bestiar oví per extreure’n la seva llet. Aquest és un mercat poc 

present en el nostre territori 

degut també, a la seva 

inviabilitat econòmica. Tal i 

com explica Marçal Planet, 

cuidant d’un ramat d’oví 

dedicat a la producció de llet, 

el preu de compra de la llet és 

Fig. 29 Raça ovina Lacaune, productora de llet. 
(Font: Pàgina Web agronews Castilla y León) 

molt baix, aproximadament uns 

0.80€/l. Per tant, mantenir una 

raça ovina de la qual només s’obté benefici de la producció de al llet, resulta 

poc beneficiós. 

En altres casos, l’explotació ramadera es complementa amb la producció de 

formatges, de manera que es diversifica el negoci. Per exemple, Formatges 

Betara27 de Perafita. Cal dir que tot, que en el territori del Lluçanès l’elaboració 

de formatges deriva més d’altre bestiar com les cabres (Formatges  de Lluçà28) 

i les vaques (Formatges Reixagó29). 

Fins i tot, hi ha granges que adeqüen un espai per el turisme  rural  (El 

Codinach de Sant Agustí). Aquesta és una opció fortament recolzada per la 

nova normativa europea (nova PAC) perquè la diversificació permet una doble 

o triple entrada d’ingressos que ajuda a mantenir les petites explotacions 

ramaderes en el territori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
Formatges Betara http://www.gourmetcatalunya.com/LLET-I-FORMATGES/BETARA.html 

28 
Formatges de Lluçà https://www.formatges-lluca.cat/ 

29 
Formatges Reixagó http://www.reixago.com/ 

http://www.gourmetcatalunya.com/LLET-I-FORMATGES/BETARA.html
https://www.formatges-lluca.cat/
http://www.reixago.com/
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2.4 Beneficis. Viabilitat econòmica 
 

Tornant a la simulació del ramat de Can Paracolls (veure taula inici apartat 2), 

si es comparen els diners obtinguts per la venda d’un xai 76,45€ i els seus 

costos durant els tres mesos i per la seva venda, 40,75€, s’obté que el pastor 

va rebre 35,70€ nets per xai venut. 

A simple vista, podria donar la sensació que els guanys extrets no són tant 

miserables, però alerta, al llarg de la taula presentada anteriorment no s’hi veu 

imputada la mà d’obra del 

pastor, ni hi ha 

comptabilitzada l’alimentació 

dels animals reproductors. 

És a dir, els quinze xais que 

es mostren a la taula, 

sobreviuen    gràcies    a  les 

seves mares, i aquestes al Fig. 30 Règim de cria semi extensiu. (Font: Pròpia) 

llarg de l’any generen uns costos per als pastors, els quals no estan 

representats a la taula. Per tant, si aquest conjunt de despeses esmentades 

anteriorment estiguessin reflectides a la taula, probablement el marge de 

benefici seria molt menor i la situació més preocupant. 

Un altre afecte molt important a remarcar és el tipus de règim de cria en que es 

troba el ramat. El cas observat en aquest treball és en règim de cria semi 

extensiu, això vol dir que la gran majoria d’aliments que mengen són pastures 

naturals, la qual cosa fa que les despeses siguin menys significatives que un 

altre règim. 

Si la mateixa taula es comparés amb un ramat criat de forma intensiva, és a dir, 

els 365 dies de l’any tancats a un corral alimentant-se únicament de pinsos, 

blats de moro i bales de farratge, els costos serien molt més elevats però per 

contra, la productivitat seria també més elevada. 



30  

3. El paper de la transhumància en el règim extensiu 

3.1 La transhumància i el Lluçanès 

3.1.1 Definició de transhumància 
 

La transhumància és el moviment que realitzen els ramats de bestiar i persones 

quan busquen pastures per alimentar-se. Els desplaçaments que realitzen, es 

produeixen a principis d’estiu i a la tardor per buscar pastures d’hivern i d’estiu 

respectivament. 

Els ramats a l’estiu pugen a les pastures d’alta muntanya per buscar 

temperatures més fresques i aliment més nutrient i a l’hivern baixen a les 

pastures de zones amb climes més temperats, com són les valls més planeres 

de Catalunya. 

 
 
 
 

 

Fig. 31 Mapa il·lustrador del moviment que realitzen els 
ramats buscant pastures. (Font: transhumància.cat) 
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3.1.2 Origen de la transhumància a Catalunya 
 

La transhumància a Catalunya té antecedents molt antics. Es creu que els seus 

inicis es remunten a l’època preromana i romana30, però no va ser fins al segle 

XII que la ramaderia pirinenca i prepirinenca va aconseguir assolir un gran 

desenvolupament. 

A partir del segle XVI la ramaderia transhumant va començar a créixer i a 

convertir-se en un sector estratègic per la producció de la llana i carn. Aquest 

període és considerat l’època daurada de la transhumància a Catalunya, quan 

els ramats començaven a augmentar i donar lloc a la creació de les primeres 

fires ramaderes catalanes, com ara, la fira de l’Hostal del Vilar celebrada al 28 

de setembre, la de Santa Creu de Jutglar l’1 de maig, a Sant Feliu Sasserra els 

dies 1 de maig i 1 de novembre, entre d’altres. 

Fig. 32 Fira de l’Hostal del Vilar, any 1964. (Font: enciclopèdia.cat) 

 

L’expansió de la ramaderia transhumant va allargar-se fins a finals del segle 

XVIII i principis del segle XIX. A partir d’aquí, es pot dir que va anar perdent 

importància fins arribar a l’actualitat. Les causes principals d’aquesta pèrdua 

són; la reducció de les zones de pastura, de la intensificació de l’agricultura, és 

a dir, la formació de nous camps de conreu i la desforestació dels boscos, 

l’augment de les zones urbanes i industrials, la manca de pastors i de camins 

ramaders en bon estat o bé els requeriments legals per moure el bestiar d’una 

zona a una altra. 

 

30
Torres i Sociats, Jordi. (Gener-Juny 2010) El Lluçanès i la transhumància. Caramella núm. 

(22)
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3.1.3 Origen de la transhumància al Lluçanès 
 

L’origen de la transhumància al Lluçanès, com a molts altres territoris, va 

començar com a solució a dues problemàtiques. La primera la que tenien els 

monestirs i pobles d’alta muntanya a l’hivern, quan no podien alimentar el 

bestiar perquè les pastures estaven cobertes de neu. La segona, la que tenien 

els monestirs i pobles de la plana d’obtenir pastures estiuenques, pel fet de que 

durant l’estiu els camps i les vinyes de la plana esdevenien conreables i 

impossibles de pasturar per als ramats. 

Així doncs, durant la segona meitat del segle XII i principis del segle XIII 

ambdós territoris es van posar d’acord per fer un intercanvi de pastures donant 

pas a una preocupació principal; la creació d’una xarxa de camins ramaders 

que facilités el trasllat de ramats des de la plana fins la muntanya i a l’inrevés. 

 
 

 

Fig. 33 Mapa il·lustrador dels camins ramaders a Catalunya. 
(Font: Pàgina Web atles de la nova ruralitat) 
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D’aquesta manera, amb la creació dels camins ramaders es va poder 

consolidar la transhumància, generant una potent activitat econòmica al llarg de 

seu pas. El Lluçanès, per la seva situació geogràfica, es va convertir en una 

zona de pas i de pastures d’entretemps, és a dir, hi havia importants pastures 

intermèdies (de primavera i tardor) al llarg dels camins transhumants que 

creuaven el territori. 

Els camins que passaven pel Lluçanès feien coincidir a la comarca nombrosos 

ramats a la primavera durant la pujada cap a muntanya, en temps de tosa de 

les ovelles. I a la tardor es produïa el retorn dels ramats de muntanya. Mica en 

mica per allà on es consolidava el pas del bestiar s’anava generant una 

important activitat econòmica. 

Aquest moviment de persones i bestiar també va afavorir el naixement de 

nuclis de població com; els pobles de Santa Eulàlia de Puig-oriol, el Carrer de 

Beulaigua a Sant Martí d’Albars, el Carrer de Sant Adjutori a Olost, El Carrer de 

la Ruixeda a Oristà, el Carrer del Gafarró a Sant Feliu Sasserra i el nucli de 

població de la Torre d’Oristà. 

El poble de Santa Creu de 

Jutglar, un nucli de població 

del terme municipal d’Olost 

situat al centre de la 

comarca, va esdevenir un 

poble important pel que fa 

l’encreuament  dels principals 

camins que travessen com; el 

camí ramader del Penedès a 

 

Fig. 34 Ramat transhumant al nucli de Santa Eulàlia 

de Puigoriol. (Font: Revista Caramella nº 22) 

la Cerdanya, el camí ramader del de les valls del Cadí al Maresme, el camí ral 

de França, el camí ral de Vic a Berga i el camí de Ripoll a Manresa-Montserrat. 

Sant Feliu Sasserra també parteix de l’empriu de Pla de Moixons, indret que 

era molt concorregut ja que s’hi creuaven camins com: el camí de Sallent a 

Oristà-Muntanyola-Vic, el camí de França, el de Ripoll-Manresa, la carretera de 

Solsona coneguda popularment com la ruta de la sal, la qual era per on 

passaven els traginers que transportaven la sal de Cardona a Vic. 
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3.1.4 Efectes sobre el desenvolupament econòmic del Lluçanès 

 

La transhumància també va influir sobre el desenvolupament de la indústria 

tèxtil en aquest territori. Els ramats transhumants aprofitaven la situació 

geogràfica de la comarca i els diferents microclimes que permetien pasturar el 

sotabosc durant tot l’any, facilitant l’estada dels que havien de sortir de les 

pastures hivernals del Penedès quan llauraven i podaven les vinyes, això 

permetien als ramats fer estades llargues a la 

comarca i aprofitaven per fer la tosa de les 

ovelles. Com que la tosa generava grans 

quantitats de llana i els pastors no se la 

podien endur durant el camí, la venien a 

comerciants de la comarca, creant així nous 

oficis com: els tonedors, paraires, filadors, 

teixidors, abaixadors, sastres i els comercials 

dels teixits de la llana. 

 

 
 
 

Fig. 35 Tonedors esquilant a Olost. 
(Font: Revista Caramella nº 22) 

Així doncs, arrel de la transhumància, va 

aparèixer la indústria tèxtil al Lluçanès: de la 

tosa de les ovelles fins a la sastreria dins una 

mateixa comarca. En l’estructura d’una família 

de pagès, cadascú assumia una part de les feines derivades de la indústria 

llanera. Per una banda, les dones es dedicaven bàsicament a filar la llana, 

mentre per altra banda, el pagès i els seus fills treballaven sobre l’elaboració 

del teixit. Aquesta primera indústria era totalment casolana, és a dir, la 

fabricació del teixit era artesanal. 

A finals del segle XVI i començament del XVII, la indústria llanera es 

concentrava als pobles de la comarca, on esdevenia l’activitat més important, 

desencadenant un sistema econòmic, tot i que per als treballadors no deixava 

de ser una economia de subsistència. 

L’expansió de la indústria tèxtil va ser molt rellevant fins a la segona meitat del 

segle XVII, època en la qual, a causa de les guerres, la pesta i altres dificultats 

comercials, va caure fins al segle XVIII, quan va començar a recuperar-se de 

nou. El Lluçanès, va ser entre els anys 1761 i 1780, quan la indústria tèxtil va 



35  

aconseguir la màxima esplendor: aquesta producció es basava en el teixit 

d’estamenyes, cordellats, mitges, faixes i cintes, que s’exportaven fins a l’Aragó 

i Castella. 

Un fet a destacar d’aquella època és que els nois que feien de pastors o 

treballaven a indústries tèxtils, quedaven alliberats per anar al servei militar, 

aquest privilegi va ser concedit per les autoritats borbòniques al Lluçanès i a la 

comarca de Los Cameros, ja que totes dues eren importants productores 

d’aquests productes. 

La llana que deixaven els ramats, seguia un procés de transformació fins 

arribar a obtenir-ne el producte final. En aquest procés, s’hi veien reflectides les 

persones que pertanyien als oficis esmentats anteriorment. 

 

Els tonedors, eren grups de 

persones que s’organitzaven 

en colles i la seva funció 

principal era treure la llana de 

les ovelles. A continuació, 

entraven en joc els paraires, 

els quals eren els 

encarregats de rentar la llana, 

per tant, els hi era necessari 

estar ubicats a un lloc on hi 

hagués abundància d’aigua i 

un espai suficient on 

 

 

Fig. 36 Màquina utilitzada durant el procés tèxtil. 
(Font: Llibre Apunts de Transhumància de Jordi 

Torres i Sociats) 

estendre la llana per eixugar-la. Ells llocs ideals per fer-ho eren els molins. Un 

cop tenien la llana neta, l’havien de pentinar per tal de deixar-la esponjosa i 

apunt per les filadores i filadors. 

Una vegada la llana ja havia passat per mans dels filadors, els teixidors eren 

els responsables de formar els productes finals i de passar-los als abaixadors, 

que aquests estenien les peces teixides sobre uns taulers llargs i amb unes 

tisores especials, tallaven el pel de la llana sobresortia del teixit. 
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Finalment, els teixits eren transportats cap a les ciutats, normalment a 

Barcelona, Vic o Manresa, on allà els compraven els sastres, els quals eren els 

encarregats de transformar els teixits en tot tipus de vestuari. 

 

Així doncs, el conjunt de l’activitat d’aquests oficis, generaven una potent 

activitat econòmica a la comarca del Lluçanès. Per tant, es pot considerar els 

camins ramaders, en el cas del Lluçanès, com a principals responsables del 

naixement i consolidació de diferents nuclis de població i d’una important 

indústria tèxtil que ha estat la font principal de riquesa fins a finals del segle XX. 

 
 
 

3.1.5  Quantificació de l’ús dels camins ramaders del lluçanès 
 

Actualment, tant al territori del Lluçanès com a la resta de Catalunya, la 

transhumància ha perdut molt valor i ja gairebé no queden ramats de bestiar 

que es desplacin a peu pels camins ramaders, sinó que, la majoria de 

ramaders, utilitzen vehicles de motor per transportar els ramats d’una zona a 

l’altre. 

 

Malgrat tot, encara es conserven la gran part d’aquests camins, tot i que algun 

tram d’aquestes vies s’han vist desviades o reparades al llarg dels anys a 

causa de la construcció de diverses 

infraestructures. Tot i així, la 

tendència de la pèrdua de les vies 

ramaderes és de desaparèixer a 

causa del poc ús que se’n fa. El 

principal problema de la seva 

pèrdua és la falta de gent que es 

 

dediqui a aquest ofici i a realitzar la 

transhumància de forma tradicional, 

la qual cosa provoca el desús i 

l’abandonament dels camins ramaders. 

 

Fig. 37 Inauguració del punt de trobada de 
Santa Creu. (Font: Revista Caramella nº22) 

 

Cal dir però, que encara hi ha alguna entitat disposada a defensar el gran 

patrimoni que ens ha deixat la transhumància al llarg dels segles. El Grup de 
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Treball de Transhumància de Solc (GTTS) n’és una, la qual va ser creada el 27 

de setembre de 1997 amb la finalitat de recuperar els antics camins ramaders. 

Des de llavors, ha desenvolupat diverses iniciatives, com ara jornades 

reivindicatives de dret de pas dels ramats, la senyalització de les rutes dels 

camins del Lluçanès, ha fixat el Punt de trobada dels camins ramaders del 

Lluçanès a Santa Creu de Jutglar, entre d’altres. Així doncs, el Grup de Treball 

de Transhumància, anomenat actualment Lluçanès Terra de Transhumància, 

ha esdevingut un element de referència essencial perquè el Lluçanès sigui un 

espai reconegut per la seva vinculació amb la transhumància. 

Del cens efectuat per aquesta associació s’obté la taula que s’exposa a 

continuació, que mostra l’itinerari i quilometratge dels quatre camins ramaders 

més significatius que travessen les terres del Lluçanès. 

 
 

CAMÍ ITINERARI GENERAL KM 

Camí central Manresa – Avinyó – Castellar de n’Hug 93 

Camí ponent Manresa – Sallent – Castellar de n’Hug 78 

Camí de llevant Moià – Postius – Torrats d’Alpens 37 

Camí transversal Vic – Berga 57 

Fig. 38 Itineraris verificats fins al 2006. (Font: Llibre dels camins ramaders del Lluçanès, 
Grup de Transhumància) 

 

Tanmateix, el més rellevant de tots és el camí que uneix la Cerdanya amb el 

Camp de Tarragona, anomenat Camí Central. Aquest passa pel centre de la 

comarca, travessant-la de nord a sud i és considerat com l’origen del 

repoblament medieval, el qual constituïa una via ramadera i comercial molt 

important. 

Aquest mateix camí, és el que va tenir major influència en el seu 

desenvolupament. Els ramats que passaven per la carrerada, normalment feien 

entre 100 i 140 quilòmetres, en aquest recorregut i solien estar-hi de quinze a 

vint dies, en els quals els pastors havien de dormir a hostals i a cases 

disposades a acollir-los. 

A l’any 2000, l’associació Solc juntament amb el Grup de transhumància del 

Lluçanès van crear un pedró al punt més important de Santa Creu de Jutglar, al 
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costat de la Casa Gran, com a referència de punt de trobada dels principals 

ramaders al lluçanès. 

 

 
3.1.6 Funció dels camins ramaders 

 

Com s’ha explicat en els subapartats anteriors, els camins ramaders juguen el 

paper fonamental de la transhumància i sense ells, els ramats transhumants no 

es podrien desplaçar. Així doncs, es pot afirmar que tenen com a funció 

principal connectar diferents zones de pastura ramadera, normalment de zones 

de fons de vall, és a dir, zones planeres a pastures d’alta muntanya. 

A part d’aquesta funció, tenen altres utilitats, com per exemple; la funció de 

portar els animals a abeurar, és a dir, petites desviacions del camí principal per 

poder accedir a punts d’aigua per el 

bestiar; també eren camins sanitaris, 

els quals només hi podien transitar 

animals malalts. Fins i tot, eren útils 

per realitzar la funció comercial, ja 

que   també   permetien   portar   els 

ramats a les diferents  fires 

ramaderes. Ara  bé moltes 

Fig. 39 Senyalització del camí central al 
Lluçanès. (Font: Pròpia) 

d’aquestes funcions estan lligades al passat i per aquest motiu, molts dels 

camins ramaders o part d’ells s’estan perdent per la construcció de carreteres, 

expansió de granges, o pel seu desús. 

 

 
3.1.7 Llei estatal dels camins ramaders 

 

El moviment transhumant, al llarg de la història va anar creant un seguit de 

costums que mica en mica es van convertir en normes obligatòries, de manera 

que, si algú les desobeïa era sotmès a un càstig per falta al incompliment de la 

llei. 

A mitjans del segle passat però, a causa de la accentuada pèrdua del flux 

ramader al territori espanyol i català, molts camins ramaders van deixar de ser 

utilitzats i es van veure eliminats o malmesos degut a l’activitat agrària, 
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urbanística i viària. Provocant així, una problemàtica pels pastors que encara 

els utilitzaven com a mètode de desplaçament. 

Amb la finalitat de fer front a la pèrdua d’aquests camins, s’ha creat una llei 

estatal anomenada, la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, la qual 

pretén fer una regulació a través de la classificació legal dels camins ramaders. 

Aquest marc legal té un objectiu social que defensa que els camins ramaders 

no només s’utilitzin per usos tradicionals ramaders, sinó també per utilitats i 

funcions públiques. 

Així doncs, la llei pretén posar èmfasi a que els camins no només són un dret 

de pas sinó que també són públics, i per tant, hi ha establerts uns règims de 

sancions en cas d’apropiació o 

danys que aquests puguin patir. 

El seu reconeixement legal 

obliga a que davant de 

qualsevol canvi, a causa d’un 

moviment urbanístic o qualsevol 

infraestructura que s’imposi al 

camí, s’intenti mantenir el traç 

original  o bé,  si no és possible, 

 

Fig. 40 Ramat transhumant a la pleta de Torrats 

d’Alpens. (Font: Pàgina Web nació digital) 

que se’n construeixi un 

d’alternatiu, sempre i quan en 

millori el seu recorregut. 
 

Tot i haver-hi un marc legal que defensi les vies ramaderes, la majoria de 

pastors i ramaders involucrats en el tema, asseguren que es tracta d’una llei 

poc desenvolupada, ja que dels 946 municipis que hi ha a Catalunya, de 

manera oficial hi ha classificats uns cent cinquanta camins, mentre que una 

setantena estan en procés de transformació. Aquestes dades donen a pensar 

que la gran part dels camins no estan protegits i pateixen el risc de 

desaparèixer en un futur. 

Així doncs, es podria dir que és una llei difícil d’aplicar. En primer lloc, perquè 

per part de l’administració, el manteniment i la classificació els hi acaba 

encarint el pressupost econòmic. En segon lloc, perquè sempre hi ha hagut 
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conflictes ja que sovint hi ha desacords i opinions diferents, tant amb el traç 

dels camins, com la seva amplada. 

Resumint, la causa de la deixadesa social que pateixen els camins, és el poc 

reconeixement de la utilitat d’aquests ja que la societat no posa èmfasi en la 

història i el passat que ens han deixat els ramats al llarg del seu pas. Es podria 

dir doncs, que l’administració i la llei es mostra distant a la realitat. 

 

 
3.2 La transhumància i la ramaderia extensiva 

 

3.2.1 Explicació de com es feia abans 
 

Antigament, la transhumància era l’element fonamental per tirar endavant el 

ramat dels pastors i per poder subsistir en diferents èpoques de l’any. 

A finals de la primavera i a principis d’estiu, els pastos portaven els seus ramats 

a alta muntanya per tal de poder-los alimentar amb herba tendre durant l’època 

més calorosa de l’any, ja que a la plana les temperatures eren més altes i 

l’herba era molt escassa i seca. 

Quan les primeres neus arribaven a la muntanya, el ramat havia de tornar a 

baixar a la plana, la qual les temperatures eren més moderades i l’herba ja 

havia crescut. Per tal de realitzar 

aquests desplaçaments, antigament 

s’ajuntaven ramats de diferents 

pastors fins arribar a formar un grup 

de 3000 o 4000 caps de bestiar, 

amb la finalitat d’aprofitar el viatge 

transhumant. 

Fig. 41 La Casa Gran de Santa Creu de 
Joglars. Punt important de parada. 

(Font: enciclopèdia.cat) 

La transhumància es realitzava a 

través dels camins ramaders o 

carrerades que solien passar prop de les grans masies o de les masoveries 

que es trobaven a peu de camí, de manera que moltes d’aquestes cases varen 

començar a atendre les necessitats dels pastors. 
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Les cases de parada i acolliment, seguien unes normes que cada pastor havia 

de complir. Es regulava a través d’un dret consuetudinari propi que regulava a 

més de la pernoctació del pastors i el ramat, els drets de pastura, el dret de pas 

i l’amplada del camí. 

Si la masia o casa que aturaven tenia algun llit disponible, el pastor en podia fer 

ús, tot i que normalment els pastors dormien al costat del gos i el ramat per 

controlar el bestiar en tot moment. Tot el que els i proporcionava la masia, el 

pastor els i pagava, inclús el menjar del gos o la sal per les ovelles. A més, si el 

pastor d’un ramat queia malalt, podia estar a la casa uns tres dies per tal de 

curar-se i en cas d’arribar un altre ramat a la masia, el pastor encara que 

seguís malalt havia de deixar lloc a la masia per l’altre pastor. 

A més, durant les èpoques descens i ascens a la muntanya, s’organitzaven 

fires per poder intercanviar o vendre bestiar, com per exemple la de Torreassa 

o la Fira d’Empelt, realitzades 

al Solsonès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 42 Ramat transhumant al Ripollès, any 2019. 

(Font: Pròpia) 

La transhumància creava 

vincles entre gent de diferents 

comarques i sempre 

s’ajudaven entre pastors, 

mentre que a vegades també 

hi havia conflictes entre ells, ja 

que els grans ramats 

transhumants, en alguns 

casos, havien de travessar finques en les quals hi pasturaven ramats autòctons 

i vegades es creaven conflictes entre els ramats i els pastors. També generava 

activitat econòmica en les comarques per on travessaven els camins, com per 

exemple en els hostals o en cases situades a la vora dels camins ramaders. 

Les botigues que hi havia prop dels camins també generaven benefici ja que 

els pastors necessitaven aliments i materials durant el camí. 
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3.2.2 La transhumància avui 
 

“Es pot dir que la transhumància que es feia abans, avui en dia només 

perdura en el record.” 

Aquesta és una afirmació que extreta de documents cercats durant la 

investigació. Tanmateix a vegades la part teòrica de les coses, pot portar a una 

visió diferent o poc clara de la realitat. I per aquest motiu, la millor forma 

d’entendre tot allò que es cerca i s’estudia és viure-ho en primera persona. Així 

doncs, aquest apartat s’ha volgut redactar des de la vivència personal de dos 

dies de transhumància durant el mes de juny de 2019 recorrent el camí 

ramader d’Orís fins a Castellar de n’Hug, acompanyant un ramat d’uns 1.000 

caps de bestiar guiats pel pastor Joan Picas. Tenir l’oportunitat de viure una 

experiència transhumant és la millor forma d’entendre les dificultats que es 

troben els pocs pastors que realitzen transhumància a peu amb els seus 

ramats. 

A l’actualitat, molts ramaders es neguen a moure els seus ramats caminant a 

causa de la pèrdua de molts camins, fent que cada vegada s’utilitzin més 

vehicles de transport pel desplaçament del bestiar, com són d’exemple els 

camions. Tot i així, encara n’hi 

ha alguns que s’aventuren a 

moure els ramats caminant. 
 

La jornada de transhumància 

es va realitzar durant el primer 

més de juliol, concretament 

del dia u fins al dia dos, una 

raó la qual explica que l’hora 

de començar a moure  el 

ramat va ser a les 5:30 de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 43 Encapçalament del ramat transhumant amb 
la figura del pastor al fons. (Font: Pròpia) 

matinada amb la finalitat d’aprofitar al màxim la frescor de la nit. 

 
Les ovelles al capdavant van conduïdes pel pastor, figura la qual, obra pas al 

camí ramader i controla en tot moment l’estat del bestiar al llarg del trajecte. Un 

ramat de 1.000 caps de bestiar, es pot estendre al llarg del camí fins a formar 
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una llargada d’uns 400 metres aproximadament, depenen de l’amplada i l’estat 

dels camins transhumants. A la cua del ramat, s’hi troben les persones que 

controlen que cap animal es quedi enrere ni es perdi pel camí. Tot i així, encara 

que alguna ovella es perdi durant la transhumància, sap perfectament el camí 

que ha de seguir, ja que elles saben quan és època de marxar a la muntanya i 

ja es coneixen el camí d’altres anys. De fet, una de les dificultats de moure un 

ramat transhumant és la intel·ligència de les ovelles, tal i com explica el pastor 

durant la jornada, les ovelles tenen plena coneixença del camí que han de 

seguir per anar a la muntanya que van sempre, així que un petit canvi de 

desviació del trajecte ho poden notar de seguida, provocant així un problema 

per fer-les canviar d’idea pel pastor. 

Durant la marxa del ramat, per les persones que es situen al darrera, resulta 

una tasca complicada ja que les ovelles aixequen una gran quantitat de pols de 

terra i per tant, és dur respirar 

en aquesta situació. A més, 

l’estació en que es realitza la 

transhumància és força 

calorosa, la qual cosa provoca 

el cansament i la xafogor, tant 

per  les  ovelles  com  per  les 

persones. 

 
Al llarg del trajecte, el ramat 

 
Fig. 44 Ramat transhumant ocupant una via 
asfaltada a la Pobla de Lillet. (Font: Pròpia) 

ha de superar diverses infraestructures i situacions que s’imposen al camí 

ramader. Una d’aquestes dificultats són les carreteres asfaltades, tot i així, les 

ovelles tenen dret de pas sempre i quan segueixin el camí ramader. 

En cada jornada transhumant, cap al migdia, les ovelles comencen a patir calor 

i es comencen a sentir cansades, així que és necessari que els ramats s’aturin 

durant les hores més caloroses de la jornada. Cal recordar, que a l’actualitat hi 

ha manca de zones on les ovelles es puguin abeurar, ja no queden masies de 

pagès a prop dels camins que subministrin aigua pels ramats que passen i 

encara menys hostals on els pastors puguin passar la nit. Malgrat tot, al llarg 
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del trajecte encara es pot trobar algun rec amb aigua i on les ovelles es puguin 

refrescar. 

Un element important a posar èmfasi són els àpats de les persones que 

acompanyen al ramat. A l’antiguitat, els pastors duien aliments dins el seu sarró 

tradicional i a la nit, 

paraven a les masies 

habilitades per aquest 

tipus d’activitat, on allà 

podien menjar i 

descansar. 
 

 

 
Fig. 45 Capvespre al Pujol de Llentes, casa de parada. 

(Font: Pròpia) 

A l’actualitat, i tal com es 

veu reflectit durant la 

vivència transhumant, hi 

ha hagut una modernització la qual cosa ha fet que els vehicles com els cotxes, 

puguin seguir els ramats per camins secundaris i així poder subministrar aigua i 

menjar en tot moment a les persones que acompanyen el ramat. 

Durant la jornada, és molt poc probable que les ovelles no criïn, per tant, els 

cotxes porten remolcs per poder tancar les ovelles amb les seves cries dins. 

Abans, els ramats anaven acompanyats d’animals de carruatge que feien la 

funció que fan ara els vehicles de motor. 

Arribat el final del dia transhumant, les ovelles i les persones necessiten 

descansar per tal de reprendre camí el dia següent. Així doncs, en la majoria 

dels casos els ramats s’aturen a qualsevol part del camí i els pastors guarden 

el bestiar amb un tancat elèctric durant la nit. Els pastors i els seus 

acompanyants, la majoria de nits, no disposen de cap casa on descansar i 

passar-hi la nit. Així que la millor solució, és dormir a sota les estrelles. 

El segon dia de transhumància és més feixuc, ja que els trenta quilòmetres 

recorreguts del dia passat es noten físicament i les ovelles caminen més a poc 

a poc. El dia però, és força semblant a l’anterior, l’única diferència és el 

paisatge que envolta el ramat, amb cada passa que avança el ramat, 
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s’escurcen els quilòmetres per arribar al destí proposat. Per tant, cada vegada 

es troba un paisatge més muntanyenc amb més altitud. 

Després d’esforç, seixanta quilòmetres i unes 38 hores aproximadament, el 

ramat d’oví arriba al destí de Castellar de n’Hug on hi passaran l’estiu. Les 

pastures són verdes, el clima més fresc i les ovelles segur que agrairan passar 

quatre mesos en aquestes condicions. 

Al llarg d’una jornada transhumant, és important valorar i observar quina feina 

fa realment un pastor i de quina manera cuida el seu bestiar, de la qual se’n 

parlarà en l’apartat 4 d’aquest treball. 

 

 
3.4.3 Les dificultats de fer transhumància 

 

Avui en dia, encara existeix algun pastor que està disposat a fer transhumància 

de la manera tradicional amb el seu ramat, ja sigui perquè li agrada, perquè li 

surt més econòmic, per 

poder cobrar la subvenció 

de pastura a alta muntanya 

o simplement per què ho fa 

per tradició. Tots aquests 

pastors, a la hora 

d’afrontar-se a fer aquesta 

dura part  de la seva  feina, 

es troben amb una sèrie de 

dificultats que la societat 

Fig. 46 Ramat d’oví abeurant-se durant la jornada de 
transhumància. (Font: Pròpia) 

valora ben poc i no s’imposa per tal de trobar-hi solucions. 

 
Una de les problemàtiques que es pot considerar més essencial, és la falta 

d’aigua per les ovelles durant el camí. Com bé s’explica durant la síntesi de la 

vivència, les ovelles durant el trajecte es van poder abeurar a poquíssims recs i 

si es té en compte la calor que fa durant l’època de transhumància d’estiu, es 

converteix amb un gran problema. Anys enrere, aquesta problemàtica era 

menys greu ja que al costat de moltes masies hi havien abeuradors pensats per 
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aquest bestiar o també hi havia més basses amb aigües abundants. Mica en 

mica això s’ha anat perdent i cada vegada resulta més difícil trobar-hi solució. 

Una altra problemàtica és la manca de masies o hostals on allotjar-se els 

pastors durant la nit i és que a l’actualitat, pràcticament no queden cases on es 

puguin allotjar els pastors amb el ramat a la nit. També la pèrdua i el mal estat 

de la majoria de camins del territori, dificulten el pas de molts ramats 

transhumants, la qual cosa tira enrere a molts pastors a l’hora d’escollir amb 

quin mètode fer la transhumància. 

I finalment, la dificultat de trobar pastures disponibles a la muntanya. Cal dir 

que des de la implantació de subvencions pel desenvolupament rural, qui porta 

un ramat a pasturar a zones del Pirineu en despoblament rep una subvenció la 

qual cosa ha atret a ramats de vaques que competeixen per sòls disponibles 

amb els ramats d’ovelles. Com que el sector boví té millor viabilitat econòmica 

que l’oví, pot oferir millors preus pel lloguer de les pastures i això fa que molts 

pastors d’oví no puguin portar els ramats a muntanya i consegüentment es 

redueix la transhumància. 
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4. Reivindicació de la feina de pastor 

En aquest apartat, es vol explicar la feina del pastor i donar valor a la seva 

tasca. Abans de tot, cal saber que un pastor és aquella persona que es dedica 

a criar, guiar i cuidar la ramaderia especialment d’oví a l’aire lliure. Així doncs, 

és la persona que cuida un ramat d’animals, de manera que els treu a pasturar 

i els retorna al corral. Ara bé, es podria dir que la definició exposada 

anteriorment s’ha vist qüestionada per ramaders com Abel Peraire, els quals 

afirmen que aquesta feina ha patit una evolució, la qual ha portat a que un 

pastor d’avui en dia no només ha de realitzar aquestes tasques de cura del 

ramat sinó que, a més, “ha de 

saber produir el seu producte, ha 

de saber-lo vendre i dur-ne un 

control”. Això vol dir que una part 

del jornal del pastor s’ha de 

dedicar a tasques administratives, 

de comercialització,  i fins  i tot,  si 

Fig. 47 Joan Picas i Vilalta guardant el ramat. 
(Font: Vídeo elaborat per Tomas Mas) 

es vol evitar intermediaris de 

matança  dels xais. Aquesta 

diversificació de tasques, fa més complexa aquest feina i si s’hi afegeix el fet 

que, segons afirma Carles Suriñach, pastor d’una explotació ovina del municipi 

de Sora, la mitjana d’edat de pastor a l’actualitat ronda entre els 60 i 65 anys, 

es comprèn perquè el nombre de pastors a Catalunya ha disminuït al llarg dels 

últims anys. 

Ni a través del grup Lluçanès Terra de Transhumància, ni a través del DARP no 

s’ha pogut trobar un cens del nombre de pastors que hi ha actualment a 

Catalunya ni al Lluçanès, ni la seva evolució per aquest motiu per confirmar el 

descens que exposen les persones entrevistades, a continuació, es mostra 

l’evolució d’ovelles parides a Catalunya des de l’any 1997 fins al 2017 el qual 

reflecteix el descens del nombre de ramats que s’ha produït a Catalunya durant 

les últimes dècades. Consegüentment es pot afirmar que la davallada dels cens 

dels ramats a Catalunya comporta també el descens del nombre de pastors. 
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Fig. 48 Evolució d’ovelles parides (1997-2017). 
(Font: Elaboració de Ramon Bach a partir del DARP) 

 

Les raons que permeten explicar perquè s’està donant aquesta reducció del 

nombre de pastors a Catalunya són diverses: 

La primera és la dificultat de fer viable aquest negoci combinat amb la manca 

de relleu generacional. Abel Peraire explica que, en molts casos, per a poder 

aconseguir guanyar-se millor la vida en aquest sector cal introduir innovacions 

tècniques, noves tasques productives o administratives com han fet al Soler de 

N’hug. L’esforç econòmic i personal que suposarien aquests canvis del dia a 

dia poden ser amortitzats per l’augment d’ingressos derivat del fet d’evitar 

intermediaris o l’estalvi de costos com a conseqüència de deixar d’externalitzar 

certes tasques com la matança o 

la venda. Però l’Abel opina que 

molts pastors saben que ningú 

continuarà el seu negoci perquè 

falta relleu generacional i com 

que ells ja tenen entre 60 i 65 

anys no estan massa motivats 

per a realitzar aquesta 

transformació i prefereixen anar tirant fins a plegar. 

 
La segona és la dificultat que tenen molts pastors per accedir a la terra per 

pasturar o per establir-hi el corral. Aquesta problemàtica afecta sobretot a les 

persones joves que volen començar des de cero ja que molts pastors veterans, 

afirmen que a l’hora de accedir a terrenys per desenvolupar-hi la seva activitat 

Fig. 49 Ramat d’oví. (Font: Pròpia) 
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han de competir amb preus molt elevats que estableixen sectors molt potents 

com són el boví i porcí. Per tal de fer front a aquesta problemàtica, pastors com 

Carles Suriñac creuen convenient que el bestiar oví enlloc de pasturar dins els 

camps de conreu ho fes més al sotabosc, ja que resoldria la gestió d’aquest a 

més de realitzar pedagogia a la societat per tal de conscienciar la importància 

que té la pastura al nostre territori. 

En tercer lloc, tal i com s’explica durant el segon apartat, una de les 

problemàtiques més greus són els preus baixos de la carn de xai. Cada vegada 

es potencia menys la producció local i aquesta ha de competir amb les 

importacions d’altres països com Nova Zelanda o Argentina. Aquesta 

problemàtica, prové de la globalització dels mercats i la indústria 

agroalimentària que ha provocat una crisi en tots els sectors de la pagesia. 

En quart lloc, en general, els pastors estan molt poc organitzats entre si i 

cadascú va per lliure, així doncs, la debilitat associativa que hi ha entre pastors 

provoca que hi hagi impossibilitat 

de tenir força a l’hora d’exigir 

polítiques per protegir el sector i 

a l’hora de promocionar i posar 

en valor l’activitat i el producte, 

fent-lo molt vulnerable. Els propis 

pastors, com és el cas de Jordi 

Salada, afirmen que és un ofici 

 
Fig. 50 Pastors guardant el ramat. (Font: Escola 

de Pastors) 

individualista la qual cosa perjudica a l’hora d’associar-se i arribar a certs 

acords ja que cadascú només mira per ell. No obstant això, davant el conflicte 

que genera aquesta problemàtica, s’ha instaurat una organització anomenada 

FECOC (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum) la qual 

té com a objectiu ajuntar a totes les persones que es dediquin aquest ofici per 

ajudar-se entre elles. 

En cinquè lloc, val a dir que, tal i com s’ha dit en apartats anteriors, les 

subvencions que reben els pastors avui en dia cada vegada són més 

complexes i per tant, requereixen més moviment de paperassa que per la 

mitjana d’edat de pastors actuals requereix un gran esforç. Així doncs, pastors 
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com Josep Salvans, afirmen que l’administració és un obstacle a superar i una 

font la qual no aplica facilitats pel desenvolupament de l’activitat. 

Finalment, la sisena raó està lligada el poc prestigi que té aquesta feina en la 

nostra societat, la qual cosa fa que pocs joves vulguin ser pastors. Així ho 

expressen molt dels pastors entrevistats. Afirmen que la societat actual no té 

cap mena d’interès en el sector a més de que el desconeixen completament i 

no tenen constància del que significa per un territori. Testimonis com Jordi 

Salada o Marçal Planet, asseguren que gran part de la societat no distingeix el 

bestiar ni reconeixen la feina que ells realitzen ja que moltes vegades amb el 

seu ramat, tot creuant camins asfaltats es troben individus fotografiant-los 

sense cap permís actuant amb actituds superiors a ells. 

Davant aquesta falta de pedagogia sobre la societat, gran part dels pastors 

entrevistats asseguren que la millor forma de solucionar aquesta greu 

problemàtica és a través d’informació, com ja fa el 

Grup Lluçanès Terres de  Transhumància, 

explicant qui són, què son i com realitzen la seva 

feina ja que, tal i com comenta Carles Suriñac, 

pels pastors és una idea molt aterradora el fet de 

que la societat tingui una imatge distorsionada del 

que és, ja que tota ramaderia extensiva controlada 

és una eina fonamental i molt enriquidora 

ambientalment per un territori. 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 51 Estant del Grup 

Lluçanès Terres de 
Transhumància. (Font: 

Masvilaweb) 

A més, valoren que des d’alguns ajuntaments de 

Catalunya, sobretot de la zona metropolitana, on hi 

ha  una  forta  amenaça  del  que  un  gran  incendi 

pugui afectar la població per exemple, els 

municipis ubicats a la Serra de Collserola i el 

Montnegre  Corredor, s’està  facilitant  la  feina  de 

pastor amb activitats com subministrar camps i feixes properes a les ciutats de 

forma gratuïta, perquè els ramats en realitzin un control de la matèria 

combustible per tal de prevenir incendis. 
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També la iniciativa de l’Escola de Pastors situada a Rialb dona la possibilitat  

de formació a nivell teòric i pràctic per portar explotacions agro-ramaderes a 

jovent interessats en el tema. L’objectiu és incentivar a noves generacions, 

molts cops alienes a una tradició familiar, a incorporar-se aquest ofici. 

En un futur, visions com la d’en Ramon Bach31, creuen que cada vegada hi 

haurà més especialització, més formació... i tota aquella gent que no estigui 

formada ni especialitzada haurà de 

plegar ja que arribarà un moment en 

que el xai serà un producte de luxe. 

D’altres més pessimistes com la d’en 

Marçal Planet, pensen que a la llarga 

acabarà predominant el sector industrial 

del    porcí   i   la   ramaderia   extensiva 

acabarà desapareixent degut a la falta 

de gent que es dediqui a aquest sector, 

Fig. 52 Ramat d’oví dins el corral. 

(Font: Pròpia) 

perquè malgrat les iniciatives explicades, només es pot substituir en aquesta 

feina si realment s’ha viscut des de petit i es porta a l’interior.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
Ramader d’una explotació d’oví situada a Ciuret. 

32 
Afirmació citada per Jordi Salada. 
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CONCLUSIONS 
 

L’execució d’aquesta recerca m’ha conduït a extreure una sèrie de conclusions 

rellevants. 

Tal com s’ha pogut veure, el Lluçanès és un territori amb una important activitat 

ramadera, protagonitzada pel porcí amb un 34% de les explotacions i el boví 

amb un 28%; l’oví només representa el 7% de les explotacions totals tot i ser la 

tercera: en nombres absoluts, suposa 35 explotacions, 19 d’elles 

petites  (menys de 100 caps), 10 de mitjanes (entre 100 i 500) i 6 de grans amb 

més de 500 caps.   

En primer lloc, la realitat agrària actual d’aquest territori és força diferent a la de 

50 anys enrere, època en què predominaven les explotacions petites 

diversificades amb cria de diversos tipus de bestiar i, en molts casos, 

gestionades per masovers. Així doncs, queda reflectit que el Lluçanès està 

patint un procés d’especialització (granges destinades a un sol tipus de 

bestiar), amb un sistema de producció intensiva i mecanitzada que vol 

accelerar el cicles naturals de cria per poder obtenir més producció destinada a 

la venda, i no a l’autoconsum. En resum, les grans explotacions de ramaderia 

intensificada agafen més pes sobre les petites explotacions diversificades i 

sobre la ramaderia extensiva. Els efectes d’aquesta evolució suposen i 

suposaran la disminució del nombre de granges i per tant, la disminució de la 

població activa agrària, és a dir, de famílies que poden viure d’aquestes 

activitats. Alhora, s’estima una major dificultat de desenvolupar activitats 

turístiques ja que tenen una complicada convivència amb activitats ramaderes 

intensives. Consegüentment, en un territori amb poques variables de 

localització industrial, es preveu que s’agreugi el despoblament d’algunes 

zones més aïllades del eixos de comunicació.  

A nivell ambiental, també s’observen efectes negatius: la sobreexplotació de 

recursos hídrics (es requereix molta aigua per les explotacions extensives) i la 

contaminació dels aqüífers o cursos fluvials per l’abocament excessiu de purins 

(la majoria de les fonts del Lluçanès no són potables), i dels recursos edàfics 

(cal abocar els purins generats que porten a un empobriment del sòl).  
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En segon lloc, les activitats ramaderes extensives són difícilment rendibles a 

nivell econòmic si no es tenen en compte els beneficis externs que generen o si 

no es posa en valor la qualitat del producte que generen, ateses les condicions 

de mercat en què operen: mercats on els intermediaris compradors de xais 

imposen el seu poder de mercat pel fet de ser pocs, tot aprofitant que els 

pastors prefereixen vendre a preu baix però evitar-se la gestió de la matança i 

la venda.  El procés de cria d’un xai, des del seu naixement fins la seva venda, 

té uns costos directes i indirectes que només són inferiors als ingressos 

obtinguts per la venda del xai si, per la banda dels costos, no es tenen en 

compte els costos salarials, es disposa de terres per a la pastura i es poden 

obtenir dues cries a l’any de cada ovella. Respecte als ingressos, es pot 

negociar un bon preu evitant intermediaris, es pot obtenir algun rendiment dels 

subproductes i es reben subvencions que remuneren els beneficis externs de 

l’activitat ramadera. Aquesta dada permet reafirmar la hipòtesi inicial sobre la 

poca viabilitat econòmica d’aquesta activitat ramadera, raó per la qual el 

nombre d’explotacions en aquest règim extensiu van desapareixent, sobretot 

l’activitat ramadera de pastura en sotabosc.  

En tercer lloc, el Lluçanès i la ramaderia de l’oví no es poden explicar sense la 

transhumància: l’origen i el desenvolupament d’aquest territori es deu a la 

circulació de bestiar oví; l’activitat ramadera, la indústria paraire i, 

posteriorment, la tèxtil també són fruit del pas del bestiar. Tanmateix, com en la 

resta de Catalunya, aquesta activitat està desapareixent malgrat l’aposta de 

reivindicació dels drets de pas de l’associació local GTTS (Grup de Treball de 

Transhumància de Solc), fet que suposarà una pèrdua de patrimoni natural i 

cultural. En aquest sentit aquest treball se suma a les reflexions actuals sobre 

el paper que ha de jugar la ramaderia en relació a la custòdia del territori , ja 

que són moltes les aportacions que genera ja siguin ambientals com socials.  

En quart lloc i últim, personalment penso que tant el sector ramader com la 

feina de pastor no tenen un reconeixement social i no es té en compte l’estima 

que té un pastor sobre el seu bestiar. El consumidor encara no dona prou valor 

als productes de proximitat i produïts de forma sostenible ambientalment i 

socialment, i no s’adona que comprar al propi ramader o  les botigues locals és 

una forma de fer viable l’activitat econòmica en el territori on viu.  
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Malgrat tot, vull mirar la part positiva i pensar que, en un futur, la feina de pastor 

i la ramaderia extensiva en general tindrà més viabilitat si s’aconsegueix fer 

prendre consciència que darrera d’unes costelles de xai no hi ha només un tros 

de proteïna sinó la defensa d’un  model de ramaderia que dona feina a joves de 

les zones rurals i a les petites explotacions repartides pel territori,  protegeix el 

medi ambient i manté les tradicions.   

Finalment, penso que aquest treball m’ha permès descobrir amb més 

profunditat un món del qual, tot i que la meva família i jo ens hi dediquem, en 

desconeixia alguns elements importants. El projecte també m’ha donat peu a 

viure experiències que probablement mai hauria viscut, com ha estat, per 

exemple, la vivència de la jornada transhumant. A més, m’ha permès 

reflexionar sobre la feina que fa realment un pastor o pastora sobre el seu 

ramat i, sobretot l’estima que és té pel propi bestiar.  

Per últim voldria agrair el suport i l’orientació que m’ha donat en tot moment la 

tutora del treball, a tots els entrevistats, a la meva família i a tots aquells que 

han fet possible l’elaboració d’aquest projecte. 
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GLOSSARI 

A continuació, es mostren els conceptes i les definicions de les paraules 

glossari existents al llarg de la memòria. 

1 Ramaderia Comercial: Dit de la activitat ramadera que té com a objectiu 

vendre la producció del bestiar i obtenir-ne el màxim benefici. 

2 Ramaderia d’autoconsum o tradicional: Dit de la ramaderia que es practica 

en zones intertropicals i acostuma a complementar l’agricultura ja que el bestiar 

serveix per a treballar el camp i produir adobs. 

3 Pastures d’entretemps: Dit d’aquells farratges que són presents i en un 

territori entre estiu i hivern. 

4 Ramaderia intensiva: Activitat ramadera que es practica en explotacions 

molt especialitzades en la qual es destina molt capital a mà d’obra, inversions, 

instal·lacions, etc. En aquest tipus de ramaderia els animals són criats en règim 

d’estabulació i normalment en un espai molt reduït. 

5 Ramaderia extensiva: Dit de la ramaderia que es practica a llocs que 

disposen de molt terreny de pastura en la qual es poden alimentar ramats molt 

nombrosos. A diferència de la intensiva, es necessita poca mà d’obra ja que els 

ramats pasturen lliurement. Tanmateix, necessita capitals importants per 

disposar de bones estructures comercials. 

8 Ramaderia semi extensiva: Tipus de ramaderia intensiva en la qual el 

bestiar s’alimenta de les pastures naturals a l’estiu i de farratges la resta de 

l’any. 

9 Masoveria: Dit del contracte pel qual el propietari d’una finca rústica 

encarrega a una persona física (masover) l’explotació agrícola de al finca d’un 

percentatge dels beneficis nets i el dret a l’habitatge del masover a un immoble 

situat a la mateixa finca. 

10 Pastor: Dit d’aquella persona que s’ocupa de la conducció i guarda d’una 

rabera d’animals. Aquesta persona pot ser propietària, titular o be, pot estar 

contractada per un ramader. 
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11 Ramader: Dit de la persona que gestiona una explotació de cria i engreix de 

bestiar en qualsevol model ja sigui extensiu, semi extensiu o intensiu. 

12 Relleu generacional: Nom que se li dona a la progressiva disminució, ja 

sigui per envelliment o per migració de la població activa agrària, així com la 

desaparició per abandó de les explotacions agràries. 

16 Calostre: Dit de la primera llet d’una mare, rica en proteïna, sal mineral i 

substàncies immunoprotectores les quals ajuden a afrontar els primers dies 

d’una cria. 

18 Costos variables: Dit de les despeses que varien en proporció a l’activitat 

d’una empresa. 

19 Costos fixes: Dit de les despeses de l’activitat empresarial que no depenen 

del nivell de producció. Juntament amb els costos variables forma els costos 

totals. 

20 Costos mitjos: Dit del cost per unitat de producció. S’obté a partir de la 

divisió entre el cost total per la quantitat d’unitats de producció. 

21 Venda directa: Dit de la comercialització fora d’un establiment comercial de 

béns i serveis directament al consumidor. 

22 Venda a escorxadors: Dit de la venda d’animals per consum càrnic a 

escorxadors, passant per intermediaris. 

23 Producció càrnica: Dit de la producció ramadera en la qual el bestiar 

s’utilitza únicament per l’aprofitament de la carn. 

24 Producció de llet: Dit de la producció ramadera en la qual el bestiar 

s’utilitza únicament per l’aprofitament de la seva llet. 

25 Producció mixta: Dit de la producció ramadera en la qual el bestiar s’utilitza 

per l’aprofitament de la seva carn i la seva llet. 
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