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BUIDATGE QÜESTIONARIS DE CONTRAST DEL DIAGNÒSTIC 
19 novembre de 2021 

 
1. Entitat/organització/empresa que han contestat el qüestionari: 

A. La Petita Granja de Claret (Raquel Servitja Dalmau) 
B. ARCA 
C. veterinari de camp (bovi , ovi i cabrum de carn) 
D. ramader 
E. Pascuum, SCCL 
F. Universitat de Lleida 
G. Remugabosc 
H. Cos Agents Rurals – Anna Servent 
I. El Serradet de Barneres SCCL 
J. Associació de Ramaders de Cabra Blanca de Rasquera 

 
 

2. Sector: 
A. Sector ramader 
B. xarxa de grups Leader 
C. veterinari 
D. Sector ramader 
E. Un altre sector 
F. Recerca 
G. Sector ramader 
H. Administració 
I. Sector Ramader 
J. Sector Ramader 

 
3. Sobre les DEBILITATS (pàg 74) 

A -Les noves explotacions i les petites explotacions no tenen accés als ajuts al no 
disposar de drets de la terra, ni de les pastures ni dels caps de bestiar. Són les qui 
més els necessiten. A altres països de la unió europea els ajuts no van associats a 
drets i els petits productors cobren més per hectàrea i cap de bestiar que els grans. 
- Formatgeries petites poc viables i sanitat demana molts requisits, tants com a la 
indústria. Els preus dels formatges artesans no poden assumir tanta despesa 

B Jo matisaria el tema de la manca d'escorxadors, no només en falten de baixa 
capacitat repartits sinó que també que la xarxa d'escorxadors actuals és deficitària i 
no cuida/contempla als petits productors 

C -El tercer punt diu "Existència encara d'explotacions de dimensió molt petites" . 
(aquest "encara" crec que no és l'apropiat) Moltes explotacions petites poden fer  
molta feina...El problema en tot cas és de viabilitat econòmica de l'explotació però 
no medioambiental (s'hauria d'incentivar econòmicament  
- dintre la fractura món urbà-món rural  presència de gossos  no lligats.... 

D  

E Afegir: 
1 elevats costos del sistema de producció ecosistèmic respecte la producció 
industrial. 
2 desprotecció davant el mercat global. 
3 afectació per polítiques alienes de diversos sectors sense accés a la governança. 
4 condicions laborals amb importants deficiències i manca de protecció social 
adequada, que porta a una llacuna de relleu. 
4 pèrdua de la capacitat d'autoorganització i llacuna d'estructures de governança. 
5 llacuna de formació adequada (FP a Universitària). 

F Respecte a la primera: 
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Cal diferenciar si el problema és el cost (que al meu parer es relaciona amb el que li costa al 
productor produir 1 kg de carn) i preu (que seria el que paga el consumidor. La carn extensiva 
no té per què ser més cara ni més costosa.Respecte a el tema Atacs de fauna, en funció del 
número d'atacs, i de que és extern, potser encaixaria més en amenaça?? 
 
El darrer punt, respecte races autòctones es parla d'especies més lignivores i apareixen dos 
races de vaques. 

 

G Massa burocràcia. Llibre dexplotacio, dan, dun etc. 
-normatives injustes... medicaments han d'estar regulat però que el veterinari t'hagi de 
receptar per cada animal que ho necessita. 
-necessitat de tenir un container de medicaments. Es podrien deixar els medicaments usats 
on es compren. 
 Etc, etc. 
Hi ha petites normatives que sumades en fan moltes... 
-inspeccions que siguin minimament flexibles i iguals per tothom 
-agilitzar tramits i resposteS 

H  

I - Elevada burocràcia augmenta costos dels projectes, que sovint han d'externalitzar 
aquests serveis. 
- Pel que fa a atacs d'animals salvatges, considerem que falta formació en eines i 
pràctiques, així com en infraestructures, per treballar i fer possible la coexistència. 
- Reticència per part de pagesia que es jubila a facilitar el relleu generacional. 
- Mateixa normativa per indústria i petita pagesia 

J Cada cop hi ha menys consum de carn de corder i de cabrit per part de la població 

 
4. Sobre les AMENACES (pàg 74) 

A -Contractes d'arrendament i les granges de 7 anys, impossible fer-hi inversions 
importants i amortitzables. Per tant, recuperar zones abandonades es complica 
- Ús de les cases com a segones residències, impossible fer projectes de ramaderia 
sense una casa a la vora 
- Falta d'aigua, les fonts s'eixuguen cada cop més i es contaminen 
- Pasturar no surt a compte, surt més a compte posar menjar al corral. 
- La mala gestió que es fan dels boscos amb les aclarides i desbrossades. 

B  

C A part de consumidors vegans/vegetarians , hi ha la mentalitat animalista (mal 
entesa, per mi) que arriba a qualificar de delinqüents, maltractadors i assassins als 
ramaders. 
 
Tot el tema administratiu i burocràtic que desanima a més d'un. A partir de ja, tot 
tràmit a de ser per internet (poc accés i poca capacitació del personal ) .I si no pots 
o no en saps , ves a un gestor  (més despeses). 

D problemàtica dels camins ramaders. Ocupats,tancats,...legislació incomplerta... 

E Afegir:  
1 Pèrdua del coneixement secular sobre races,  aprofitament del territori i altres, per 
pèrdua alarmant de professionals sense relleu. 
2 Polítiques i governança dissenyades des d'una societat amb aculturació rural. 

F La darrera amenaça és pot específica i potser caldria replantejar el redactat, quina situació i 
qui extrem? 

 

G '-ara es farà obligatori fer moltes gestioms online. Dificultat per gent gran, persones sense 
coneicement informàtic, manca internet 

 

H  

I - Apropiació per part de la producció intensiva de conceptes com sostenibilitat. Cas visibilitzar 
el sector posant èmfasi en diferenciar els diferents sistemes de producció davant de les 
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persones consumidores, així com els beneficis que comporta en temes com el benestar 
animal i el canvi climàtic.  
- En la dificultat per accedir a la terra, puntualitzar la importància de la competència que 
suposa tant la producció intensiva, com les energies renovables i l'expansió urbanística. 
Especulació. 

J - Problemàtica amb els Coeficients de Pastura que s'assignen a les zones pasturables quan 
zones arbrades o arbustives, no es tenen en compte les característiques dels animals que 
ho exploten (Cabra Blanca de Rasquera) 

- Dificultats administratives per aconseguir que sigui una explotació Extensiva a nivell de 
DARP 

 
5. Sobre les FORTALESES 

A - Gran nivell de consciència dels projectes nous de ramaderia extensiva, es valora 
la recuperació d'un territori tant com el benefici econòmic. Pasturar no és viable 
econòmicament, però ho fem per consciència ambiental molts cops. 

B  

C  

D  

E Afegir:  
1 prestació de serveis ambientals (p.e. prevenció d'incendis, paisatge, segrest de 
carboni, etc) i manteniment de serveis i funcions ecosistèmiques (p.e. herbivoria, 
pol·linització, biodiversitat, pool genètic, etc).  
2 races autòctones adaptades al territori i amb capacitat de resiliència al canvi 
climàtic. 
3 producció de béns i serveis sostenible, integrada dins dels ecosistemes semi-
naturals, amb unes mínimes importació de matèria i energia i exportació de 
contaminants. 

F Hi ha dues afirmacions que, tot i que podem acceptar-les en genèric poden ser criticades: 
 
Bon nivell de benestar (hi ha dades objectives?) 
 
Alta qualitat del producte (en quin aspecte de la qualitat?, organoleptica, de producció,??) 

 

G  

H  

I - Cada vegada més iniciatives de cooperació entre projectes de pagesia, 
principalment per la distribució de la seva producció directament a les persones 
consumidores. 

J  

 
6. Sobre les OPORTUNITATS (pàg 74) 

A - La diversificació, tot i que molts cops et deneguen els ajuts per culpa de tenir ingressos 
d'altra mena tot i que siguin vinculats a l'activitat. 
- Cobrar pels beneficis ambientals de pasturar a nivell de les entitats públiques i privades 
 

B Programes de relleu agrari en ramaderia per a nous agents agraris com espais test, 
reempresa pagesa, etc. 
 

C Dintre de "Compensació per la funció medioambiental...." subvenció per fer trashumància a 
peu.....  
 
PEX Com fan a Navarra: "RESOLUCIÓN 440/2021, de 6 de mayo, del director general de 
Agricultura y Ganadería, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a la trashumancia a pie, acogidas al régimen de minimis, y se aprueba la 
convocatoria de ayudas para el año 2021. Identificación BDNS: 562739." 

D  

E Afegir:  
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1 La crisi energètica podria encarir els processos industrials i les importacions, afavorint la 
producció basada al territori. 
2 La creixent preocupació pel benestar animal, el canvi climàtic i la crisi ecològica pot afavorir 
la ramaderia extensiva versus la intensiva. 
3 Procés de creació de l'Aliança Pastoral Catalana, que aglutina tots els actors per a una 
nova governança público-privada de suport i promoció de la ramaderia extensiva. 

F Insisteixo en definir millor de quina qualitat estem parlant. 
 
La oportunitat d'un engreix en extensiu no només és per exportació, també pot permetre 
cobrir millor una demanda local d'un producte amb un pes més elevat en el cas de l'oví. 
 
La vaca també té un paper important en la neteja del sotabosc. 
 
Alguns recursos renovables, com la fotovoltaica pot ser un impediment per la ramaderia 
extensiva si ocupa molta superfície. 

 

G '-que es fahi compra publica de productes de ramaderia extensiva 

 

H  

I - Compra pública d'aliments (escoles, hospitals, presons...) provinents de la ramaderia 
extensiva. 
- Promoure que l'administració posi facilitats i no traves legislatives a la creació d'escorxadors 
de baixa capacitat (siguin mòbils o municipals), i sales de desfer i obradors compartits. 
- Creació de bancs de terres on els criteris principals per accedir-hi siguin la producció 
extensiva i agroecològica. 
- Modificar normativa sanitària per adaptar-se a la petita producció (vs indústria). 

J  

 
7. Què en penses de la proposta d'eixos per treballar i disenyar les línies 
estratègiques? 
Valora, del 0 (valor mínim) al 10 (valor màxim), el teu grau d'acceptació d'aquesta 
classificació. 

 
 
 
 
 

 

 
8. Ordena de més prioritari a menys prioritari, aquests eixos 

 Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix T 1 Eix T 2 Eix T 3 

A 6 2 5 1 3 4 

B 6 5 4 2 3 1 

C 6 4 5 3 2 1 

D 6 5 4 3 2 1 

E 3 2 4 1 6 5 

F 4 5 6 1 2 3 

G 5 1 6 4 2 3 

H       

I 6 5 2 3 4 1 

J 6 4 5 3 2 1 

 

A 6 

B 10 

C  

D 7 

E 8 

F 8 

G 8 

H  

I 8 

J 7 
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9. Si tens una proposta d’estructura diferent, comparteix-la aquí. Si vols afegir un 
nou eix, o eliminar algun dels eixos, o agrupar-los d’una altra manera. 

A  

B  

C  

D  

E Manca un eix important: la prestació de serveis ambientals de la ramaderia 
extensiva. Cal recerca aplicada, marc de planificació, normativa i mesures de suport 
(infraestructures, ajuts, legislació, etc) per a impulsar la prestació de serveis. L’eix 
gestió del territori necessita aquest altre eix per a ser funcional, eficaç i eficient. 

F  

G  

H  

I  

J  

 
10. Valora globalment el diagnòstic (1=valor mínim; 10=valor màxim). 
Si us plau, indica quina valoració global li dones al diagnòstic, sabent que un 1 és el 
valor mínim i un 10 el valor màxim. 

A 7 

B 10 

C 9 

D 6 

E 8 

F 8 

G 9 

H  

I 8 

J 7 

 
11. Que milloraries del diagnòstic? 
Si us plau, indica quina valoració global li dones al diagnòstic, sabent que un 1 és el 
valor mínim i un 10 el valor màxim. 

A - Els ajuts és un punt molt important de les petites explotacions i el sistema d'ajuts 
espanyol és anacrònic i feudal, només cobren els de tota la vida i grossos. L'anàlisis 
del sistema d'ajuts que tenim és important i és una de les traves grans que hi ha pel 
desenvolupament de petits projectes que cuidin el territori 
- El tema de la inspecció sanitària a les formatgeries petites fa fallir molts projectes 
pels costos que genera extres. 
- La documentació que es necessita per engegar un projecte en zona protegida és 
inassumible. Avaluació d'impacte ambiental, projecte d'obres i activitat, pla de 
dejeccions: uns 7000 euros en legalització i una espera de 2 a 6 anys per començar. 
Inviable, sobretot tenint en compte la durada dels anys dels contractes dels espais. 

B  

C  

D  

E  

F Encara que és difícil s'hagués pogut provar de diferenciar més ramaderia extensiva, 
semiextensiva i la resta en alguna de les taules de dades 

G aspectes que tambè afecten altres sectors... 
-cuotes automoms 
-millorar baixes autonoms (inclosa embaras i maternitat) 
-infraestructures i serveis a millorar al mon rural 

H  
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I Pel que fa als eixos de treball afegiríem alguns punts: 
- Eix 1. Treballar perquè a tots els nivells formatius (graus universitaris, formació professional, 
cursos...) relacionats amb el món agrari, es garanteixi l'aprenentatge en sistemes de 
producció de ramaderia extensiva, deixant de prioritzar l'aprenentatge en sistemes intensius. 
- Eix 2. Fomentar els mercats de pagès on poder fer venda directa. Posant facilitats a la 
pagesia per accedir-hi, prioritzant la seva participació i diferenciar-los del revenendors que 
no elaboren els seus productes. 
- Eix 3. Sensibilitzar i legislar per fer possible la coexistència amb altres sectors (principalment 
el turístic), per assegurar que no es malmeti l'entorn natural ni a les persones que gestionen 
el territori. 

J  

 
12. Hi ha algun aspecte concret que t’hagi cridat l’atenció? 

A  

B  

C A la pag 46: "Aquestes dades , si no es d'un biaix, ens porten a pensar,...." 
Crec que el Pla de Recuperació....de l'any 2013 no ha influït en el relentiment de la 
davallada d'explotacions.  
En els últims anys s'han creat explotacions, però la majoria són autoconsums (fins a 
15 caps) i molts d'ells són de 2 o 3 animals i bastants com a animals de companyia. 
D'explotacions amb cara i ulls poques. Al revés :van desapareixent.... 

D  

E  

F  

G  

H  

I - No sabem què es consideren explotacions molt petites, però no ho veiem com una 
debilitat, malgrat que sovint es pot associar a projectes més precaris. 

J  

 
13. Altres aportacions que vulguis fer respecte al diagnòstic. 

A  

B  

C Hi ha un concepte, que em té intrigat: 
En varis municipis del Berguedà no s'autoritzen explotacions ramaderes perquè a 
les normes urbanístiques, aquelles terres estan qualificades com a terreny agrícola 
i qui ha de donar el permís , interpreta que agrícola només és agricultura i no 
ramaderia (Hauria de posar terreny agrari i no agrícola) 
 
Tot això dintre de la dificultat burocràtica..... 

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J  

 


