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Resum 

La tecnificació i la industrialització del camp, juntament amb la capitalització de les seves 

explotacions, han fet que activitats com la ramaderia extensiva pateixin un procés de 

declivi sense precedents en la nostra societat. Aquesta activitat, la del pasturatge del 

bestiar aprofitant el territori, s’està substituint per l’estabulació dels animals en 

macrogranges per a l’obtenció d’un producte de molta menys qualitat nutritiva. Una 

anàlisi històrica des de la dictadura franquista fins als nostres dies ens ajudarà a explicar 

l’evolució i la trajectòria d’aquesta activitat tradicional ramadera. Aquest treball  es 

complementa amb entrevistes a diferents representants del sector que ens ajudaran a 

comprendre la situació de crisi per la qual travessa aquesta activitat secular i que amenaça 

la seva continuïtat. 

Paraules Clau:  Pasturatge- Ramaderia Extensiva/Intensiva- Sostenible- Política Agrària- 

Producció de carn- Món rural. 

Abstract 

The technification and industrialization of the countryside, together with the 

capitalization of its farms, have made activities such as extensive husbandry suffer an 

unprecedented process of decline in our society. An activity, that of grazing livestock 

taking advantage of the territory, which is being replaced by the establishment of 

animals on macro-farms to obtain a product with many nutritional deficiencies. A 

historical analysis from the Franco dictatorship to the present day will help us to explain 

the evolution and trajectory of this traditional livestock activity. Finally, this work will 

be complemented with interviews with different representatives of the sector that will 

help us understand the crisis situation that this branch is going through. 

Key words: Grazing- Extensive/Intensive Husbandry- Sustainable- Agricultural Policy- 

Production of meat- Rural World 
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1. Introducció 

En el següent treball es pretén apropar al públic i fer renéixer (a partir del seu estudi) el 

model de producció ramader tradicional, conegut més formalment com a “ramaderia 

extensiva”. Un model que és vigent des de temps prehistòrics ( s’inicia amb la 

domesticació d’algunes espècies animals) i que, amb l’aparició de la revolució industrial 

i la conseqüent tecnificació del camp, s’ha anat decantant, a poc a poc, però  sembla que 

de manera irreversible,  cap a la seva extinció. Han estat diversos els  factors  que han 

provocat  aquesta davallada de la ramaderia extensiva i la situació de crisi que pateix el 

sector actualment i que amenaça la seva supervivència. 

En aquest estudi volem donar a conèixer a un públic majoritàriament urbà i, per tant, 

desconeixedor  d’una forma de vida que només una petita part de la població -aquella 

incardinada en l’àmbit rural-  coneix de primera mà. Per tant, en primer lloc farem una 

definició del concepte com a tal, que ajudarà a comprendre què és realment la ramaderia 

extensiva i aquesta definició ens permetrà integrar-la més fàcilment en el nostre 

imaginari. Així mateix, assajarem una comparació amb el model de producció intensiu, 

que tant ha evolucionat en els últims anys i que és el seu principal competidor. Aquesta 

comparació ens ha de permetre comprendre la gran diferencia entre els dos models. A 

continuació també s’indicaran quins beneficis comporta aquest model tradicional envers 

el medi ambient, en un context social on el canvi climàtic i  la conservació del planeta  

han pres una importància cabdal en la nostra societat. 

Per entendre la seva evolució durant els últims anys, farem una anàlisi del seu procés de 

transformació remuntant-nos a l’època franquista i arribant fins als nostres dies. En aquest 

apartat podrem observar totes les polítiques que s’han dut a terme i de quina manera han 

afectat el sector. Aquesta línia evolutiva ens ajudarà a observar la seva transformació al 

llarg de període històric estudiat, i sobretot, el paper que jugà la integració a la Unió 

Europea i la tan famosa Política Agrària Comuna (PAC) que tant protagonisme ha adquirit 

en els últims anys en el món agrari i ramader a nivell europeu. Analitzarem també com 

es va produir el canvi d’un model de producció tradicional a un de totalment 

industrialitzat, i en quina es van quedar els qui van romandre en les pràctiques ramaderes 

de model extensiu. 

Tota aquesta informació s’anirà complementant amb gràfiques i dades que reflectiran la 

situació actual del sector ramader de modalitat extensiva, així com totes les 
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problemàtiques i entrebancs amb  què s’enfronta aquest sector a l’hora de tirar endavant 

les explotacions que continuen practicant aquest model productiu tradicional. A més a 

més, s’hi afegiran entrevistes a diferents càrrecs i representants del món ramader 

(presidents de sindicats, petits empresaris locals d’explotacions de diferents sectors, 

membres d’associacions...) que aportaran diversos punts de vista i ajudaran a entendre de 

primera  la realitat que viuen i les dificultats que fan difícil la supervivència d’aquesta 

cultura -en el sentit ampli del terme- mil·lenària. 

Una vegada arribats en aquest punt, caldrà determinar i  entendre per què la ramaderia 

extensiva ha arribat a aquesta situació tant extrema, quines han estat les causes principals 

que han abocat al sector a aquest procés de crisis i, sobretot, quines mesures es poden 

prendre al respecte, per tal d’apuntalar i, si és possible, mirar de garantir la continuïtat 

d’aquest  model. És a dir, quines perspectives de futur existeixen i quines mesures es 

podrien dur a terme per tal de preservar la ramaderia extensiva. 

Considero fonamental, no solament dur a terme un anàlisis científic i més tècnic per poder 

donar  a conèixer el procés de decreixement i crisis de la ramaderia extensiva, sinó aportar 

el meu granet de sorra (com a estudiant d’història i jove ramader) per tal de conservar un 

estil de vida, una cultura i uns coneixements que no encaixen en un món desnaturalitzat 

que sembla que ha perdut les seves arrels. 

2. La Ramaderia Extensiva: definició 

La ramaderia extensiva és el sistema de producció ramader tradicional per excel·lència. 

Aquesta modalitat es caracteritza per l’aprofitament de recursos amb què compta el 

territori, l’ús de races autòctones, la mobilitat dels ramats (transhumància) i el benestar 

animal. Aquesta activitat ancestral es converteix en essencial pel territori i la societat que 

hi viu, no solament pels productes de primera qualitat que es generen, sinó per la 

conservació i gestió del paisatge que duu a terme (prevenció d’incendis forestals, qualitat 

del sòl, potenciació de la biodiversitat... ) i finalment per la conservació d’un patrimoni 

cultural de gran trajectòria. (Ruiz , Herrera, Barba, & Busqué, 2014) 

Tal i com s’ha definit, la ramaderia extensiva és una activitat que mitjançant el pasturatge 

vol aprofitar al màxim els recursos naturals que li brinda el territori, sense dependre 
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d’entrades exteriors1. En aquest estudi i tenint es compte altres autors com Montoya 

(1984)2 que han analitzat el concepte de “pastoralisme”3 procedent de l’anglès 

pastoralism, s’inclourà l’aprofitament de pastures, prats, herbes i rostolls per part del 

ramat i controlat pel pastor. (Lasanta, 2010) (Montoya, 1984) 

Altres estudiosos com Ángel Ruiz Mantecón diferencien diversos tipus de modalitats 

dintre del model extensiu: molt extensiu, extensiu, nòmada i transhumant. Sempre 

centrant-se en la base territorial i la baixa densitat o concentració del ramat per unitat 

d’àrea, identifica aquest model extensiu amb les següents característiques: 

1- El recurs pastoral primari són pastures naturals i es poden complementar amb una 

proporció de pastures millorades. Considerem pastures millorades totes aquelles 

llavors que poden haver estat tractades genèticament, també anomenades 

transgèniques, i que ajuden a augmentar la producció i la complementació 

alimentària dels ramats. 

2- La producció vegetal disponible per l’animal per unitat d’àrea i per any és baixa 

(en comparació a altres models) per les característiques del sòl, el clima i la 

topografia del terreny. 

3- Es troben variacions importants en la producció i el valor nutritiu de les pastures 

al llarg del cicle productiu. És a dir, la quantitat de farratge d’aquestes 

explotacions extensives (i la seva qualitat) tindran un lligam directe amb les 

estacions de l’any i la climatologia existent. Això farà que la producció no tingui 

sempre una tendència completament estable i sense variacions, sinó que s’haurà 

d’adaptar contínuament a les circumstàncies climàtiques i estacionals, 

principalment. 

                                                           
1 Si parlem de l’àmbit sanitari a la modalitat de producció ecològica d’extensiu, cal remarcar que l’ús 

d’antibiòtics o antiparasitaris estan prohibits (a diferència de la producció de carn convencional). No 

obstant, s’han de complir de forma estricta les vacunacions i sanejaments que estan dins del pla oficial de 

lluita contra certes patologies comunes dels animals. 

2 Montoya, A. J. (1984). Cómo evolucionó la ganadería en la época del virreinato. Madrid: Plus Ultra. 

3 El terme “pastoralisme” però, no esta admès per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i s’utilitza formalment 

el terme de pasturatge: “acció y efecte de pasturar el ramat” considerant pasturar “portat el ramat al camp i 

cuidar del mateix mentre pastura”. 
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4- La càrrega ramadera4 és baixa (i oscil·la entre 0,5 i 2,5 ovelles/ha.) (Ruiz , Herrera, 

Barba, & Busqué, 2014, pág. 53) 

Així mateix es tenen en compte altres factors : els desplaçaments necessaris segons 

l’època de l’any, la relació directa entre la disponibilitat d’ herba a les pastures, els cicles 

reproductius del ramat, la limitació de mà d’obra...  (Lasanta, 2010) 

Per tal de desenvolupar aquesta activitat de la forma més eficient possible a cada territori, 

la ramaderia extensiva es caracteritza a més a més per l’ús d’espècies i races autòctones5 

i pròpies de cada territori. Aquesta adaptació al medi a petita escala, ha anat portant a la 

formació d’aquest catàleg tant ampli de races amb característiques úniques per a cada 

zona. Això vol dir que l’aprofitament del medi respecta i s’ajusta perfectament al model 

que s’ha anat formant durant molts segles. 

Aquesta modalitat ramadera, però, fa temps que pateix un greu procés de declivi. La 

modernització i conseqüent mecanització del sector primari ha convertit la majoria  

d’explotacions ramaderes convencionals (de tipus familiar) en empreses d’una producció 

d’un caire més intensiu i estabulat que té com a principal objectiu el de maximitzar la 

seva producció. 

El model intensiu  comporta una inversió molt més alta de capital (necessitat 

d’infraestructures per l’estabulació dels animals, transport i maquinària per produir el 

farratge de tot l’any) (González, 2008, págs. 221-225). Per tant, aquest model busca una 

industrialització de l’explotació ramadera per tal d’augmentar la seva producció en un 

temps més reduït. A diferència de la ramaderia extensiva, no té en compte l’ús de races 

autòctones, ja que al tenir els animals estabulats la major part del temps, es busquen races 

d’altres països o creuaments genètics enfocades a una major producció càrnica. 

La seva evolució en els últims anys ha estat creixent en detriment del model extensiu 

perquè la seva adaptació al mercat es molt més rapida i flexible;  ja que la seva producció 

                                                           
4 La càrrega ramadera es defineix com la relació entre el nombre d'animals i la superfície de pasturatge 

disponible. (Rafael Celaya, 2020) 

5 Races autòctones de bestiar a Cataluña: Ase Català i Cavall Pirinenc Català, Vaca Bruna dels Pirineus, 

Vaca de l'Albera i Pallaresa, Ovella Ripollesa, Xisqueta i Aranesa, i Cabra Blanca de Rasquera. Consultat 

a  http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/races-

autoctones-catalanes/ Consultat el 8-03-2021 

 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/races-autoctones-catalanes/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/ramaderia/produccio-ramadera/races-autoctones/races-autoctones-catalanes/


6 
 

té un caire més homogeni i estable. Hem de destacar però, l’impacte negatiu en el medi 

que genera el model intensiu pel que fa a la producció de residus i el consum de recursos 

energètics. Un dels estudis de la FAO (l’Organització de les Nacions Unides per a 

l'Alimentació i l'Agricultura) desenvolupat durant el 20096 demostra el gran impacte de 

la ramaderia industrialitzada en forma de contaminació i l’esgotament de l’aigua7. Pel que 

fa a la incidència en la contaminació del medi, a l’article es fa menció de l’alta ingesta de 

nutrients (com pinsos artificials i herbes farratgeres tractades) amb un alt contingut de 

nitrogen i fòsfor (dos element químics amb una petjada contaminant difícil d’assumir) ja 

que degut a la  mala assimilació d’aquests dos compostos, acaben sent expulsats (en major 

quantitat) en forma de residus i/o excrements i es converteixen en una amenaça per a 

l’aigua i l’aire. 

Un altre element que es tracta a l’informe és l’impacte del model intensiu en la 

biodiversitat. Segons l’Informe d’Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (que es va 

realitzar el 2005)8 un dels impactes negatius al medi és la transformació del mateix hàbitat 

mitjançant l’ús de la terra per la producció animal, les emissions de gasos9 (tant d’animals 

com de maquinària) patògens nocius i la sobreexplotació de terres. 

Finalment cal destacar la més que qüestionable qualitat de la carn que ha estat produïda 

en aquestes estructures intensives, en les quals els animals han estat alimentats amb pinsos 

d’engreix per augmentar la seva producció en el menor temps possible amb l’impacte 

determinant que tot plegat té en la qualitat del producte final. Un producte destinat 

directament al consum humà amb les conseqüències que acabarà tenint sobre la salut dels 

ciutadans que el consumeixen. 

2.1 Beneficis del Model Extensiu 

Tal i com mantenen organitzacions com la FAO, tot i la seva contribució tant social, 

econòmica com ambiental a les seves comunitats, les activitats de pasturatge pateixen una 

                                                           
6 (Steinfeld Henning, 2009) 

7 Ja sigui en forma de consum d’aigua dels mateixos animals, manteniment de les granges, elaboració dels 

productes a les fàbriques i l’elaboració de pinsos per a l’alimentació del ramat. 

8 http://www.millenniumassessment.org/es/About.html  Consultat el 7-04-2021 

9 Aquest informe de l'ONU per a l'Alimentació i l’Agricultura estableix que aproximadament el 18% del 

total d'emissions mundial de gasos d'efecte hivernacle és produït per la ramaderia industrialitzada. Cal 

remarcar però que un altre informe realitzat pel Banc Mundial i la Corporació Financera Internacional 

calculen que aquest percentatge és de 15,1% del total. 

http://www.millenniumassessment.org/es/About.html
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incomprensió i exclusió de processos normatius que els afecten directament. Entre 

d’altres tasques la FAO també s’encarrega de contribuir a la sensibilització d’aquest 

col·lectiu i el seu paper tan transcendent en les economies nacionals i el desenvolupament 

local. 

La ramaderia extensiva és un dels sistemes alimentaris més sostenibles del planeta. La 

seva aportació a la conservació del capital natural és tant important que s’ocupa d’una 

quarta part de la superfície total terrestre. Els ecosistemes de les pastures depenen de la 

activitat del pasturatge, ja que és aquest el que manté la fertilitat i els nivells de carboni 

del sòl, la regulació de l’aigua, plagues, malalties i altres factors que ja hem mencionat 

com la conservació de la biodiversitat i la gestió i prevenció d’incendis.  

En xifres concretes, les pastures cobreixen un total de 5000 milions d’ hectàrees a tot el 

món i eliminen entre 200 i 500 kg de carboni per hectàrea i any. Per tant, aquest model 

és una font d’aportació de nutrients pel sòl molt important, ja que, a través de les 

dejeccions dels animals es potencia l’estructura interna del sòl, s’incrementa la matèria 

orgànica i es manté d’una forma adequada la coberta vegetal.10 (Manuel Martín, 1997) 

 Això vol dir que esdevé un potentíssim element per a la mitigació del canvi climàtic. I si 

la comparem amb el model intensiu, compta amb moltes menys emissions per unitat de 

producció. (McGahey, 2014) 

El pasturatge està especialment adaptat per utilitzar la gran diversitat i imprevisibilitat 

dels recursos de les pastures amb la màxima eficàcia. Tot i que aquest model se’l consideri 

un sistema de baixes entrades i resultats, fa un ús intensiu del capital natural, humà i social 

per poder produir una sèrie de bens i serveis econòmics, ambientals i socials de gran 

importància.  

Existeix, per tant, una gran vinculació entre la ramaderia extensiva i la fauna i flora 

silvestre amb  què conviu dia a dia el ramat. Els sistemes extensius mantenen una relació 

directa amb els recursos naturals que li proporciona el medi i dels que depèn ella mateixa. 

La manca de ramats a les zones muntanyoses provocaria un procés de creixement 

desmesurat de les àrees boscoses que dificultaria l’accés a moltes zones i augmentaria 

                                                           
10 Exemple: 1000 kg de femtes produït per un ramat d’ovelles aporta al sòl 8,2 kg de Nitrogen , 2,2 kg de 

Fòsfor i 8,4 kg de Potassi. 
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exponencialment el risc d’incendi i, conseqüentment, la pèrdua del patrimoni paisatgístic 

i natural. 

“Pastoralism has been shown, based on a review of many studies, to be between 2 and 

10 times more productive per unit of land than the capital intensive alternatives that have 

been put forward. Unfortunately many of these benefits go unmeasured and are therefore 

frequently squandered by policies and investments that seek to replace pastoralism with 

more capital intensive modes of production”. (McGahey, 2014, pág. 9) 

Un dels elements més importants és la capacitat que té  la ramaderia extensiva de 

transformar vegetals en proteïnes animals, amb l’aprofitament d’uns recursos que d’una 

altra forma quedarien inutilitzats. És per això que, en les àrees d’alta muntanya, la 

ramaderia extensiva hagi estat (i és, però a més petita escala) una de les principals 

activitats econòmiques per a la capitalització dels seus habitants i pobles. L’agricultura 

aportava el que calia per la seva subsistència, mentre que la ramaderia oferia productes 

que es podien vendre a l’exterior i que els aportava certs ingressos econòmics. (Lasanta, 

2010)  

Tenint en compte tots aquests 

beneficis que ja hem mencionat, cal 

remarcar-ne dos més de ben 

importants: la qualitat del producte 

final que arriba al consumidor i la 

conservació d’una de les activitats 

humanes de supervivència amb més 

trajectòria històrica. Pel que fa al 

primer, val a dir que la qualitat de la 

carn que s’origina de la ramaderia 

extensiva no té ni punt de 

comparació amb la que es produeix 

en explotacions intensives, ja que 

aquestes últimes utilitzen tot tipus de 

pinsos compostos i artificials que 

persegueixen només  l’augment de la 

massa càrnica (sense tenir-ne en 

compte la qualitat). En canvi, el 

Imatge 1: Fira ramadera de Sort (Pallars Sobirà) de l’11 de 

Novembre de 2018. Font: Pròpia 
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producte d’extensiu prové únicament d’animals que consumeixen pastures naturals i/o 

farratges ecològics. I, en darrera instància,  es contribueix a mantenir una activitat i una 

forma de vida amb una cultura pròpia i que respecta els animals i el medi en la seva 

manifestació més natural i primigènia. 

3. Evolució de la ramaderia en les ultimes dècades: del Franquisme 

fins a l’actualitat. 

3.1 Primeres dècades del Franquisme. 
 

Les polítiques de la primera etapa franquista a Espanya cal emmarcar-les dintre del marc 

autàrquic que es volia construir en aquell moment. Per tant, es va posar en marxa tot un 

procés de replegament intern de l’economia estatal, potenciant una via econòmica 

enfocada al desenvolupament del capitalisme i d’un caràcter marcadament nacionalista. 

La intenció d’aquest model autàrquic és la creació d’un sistema econòmic autosuficient 

que es caracteritza per l’establiment d’importants mesures de protecció dels productes 

nacionals (respecte als de l’exterior) i així permetre una major acumulació de capital 

dintre del seu sistema. (Martin, 2001, págs. 42-46) 

No obstant, sembla que l’adopció d’aquesta línia autàrquica va aguditzar els problemes 

del sector agrari i ramader de l’època que ja patien certes dificultats estructurals internes. 

Les polítiques que es van dur a terme en línies generals no van fer més que restablir  

l’hegemonia social de les classes dominants del camp espanyol i augmentar el procés  

d’acumulació de capital que va permetre generar un important excedent que repercutís en 

el procés d’industrialització del país. 

Si observem les dades que apareixen a les taules de l’evolució de la producció càrnica a 

l’Estat Espanyol els anys 1934 i 1955 (en el cas de Espanya) i 1960 (en el cas de 

Catalunya) podem afirmar que no hi va haver una recuperació eficaç i ràpida  dels nivells 

de producció de carn anteriors a la guerra civil. Això és degut als efectes negatius de les 

polítiques econòmiques i agropecuàries dutes a terme pel govern franquista d’aleshores, 

que poc suport va dispensar al sector ramader del moment.  

Tot aquest cúmul de circumstàncies van tenir com a conseqüència una caiguda 

considerable en la producció pecuària. Tot i observar aquesta tendència no es van prendre 

mesures al respecte per solucionar aquesta problemàtica sinó que es va decidir acaparar 
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encara amb més força la producció, comercialització i distribució de totes les activitats 

ramaderes.11 (García, 1998, págs. 107-115) 

Evolució de la producció de carn a l’estat espanyol entre els anys 1934 i 1955 

(dades en tones) 

 

Figura 1: Font: INE   Elaboració: Pròpia 

 

Evolució de la producció de carn a Catalunya entre els anys 1934 i 1955 (dades en 

tones) 

Bestiar 1934 1939 1940 1942 1948 1950 1955 

Boví 30.885 17.407 28.637 26.029 27.739 28.729 24.088 

Oví 19.992 16.491 16.894 17.198 21.643 23.184 17.492 

Cabrum 2.039 1.981 3.646 4.276 3.365 3.850 3.152 

Figura 2: Font: INE   Elaboració: Pròpia 

En línies generals, podem dir que durant els anys 40 el sector agrari va travessar per una 

fase de creixement particularment lenta, però sense arribar a l’estancament. Aquest fet va 

provocar  un retard important pel que fa a la recuperació dels nivells de producció 

existents abans de la guerra. Val a dir, que els sectors que van mostrar una major 

predisposició de producció van ser el dels ous i la llet, mentre que el sector càrnic va trigar 

algunes dècades a recuperar-se . (García, 1998) 

                                                           
11 Es van crear organismes com les Juntes Generals i Regionals Reguladores de Carn que eren les 

encarregades de fixar els preus que havien de  percebre els ramaders per la venda del seu producte als 

escorxadors i, a més a més,  la compra de tota la producció oficial de carn del país. (García, 1998) 

Bestiar 1934 1939 1940 1942 1945 1948 1950 1955 

Boví 314.918 149.522 153.934 144.505 165.477 154.291 138.854 138.882 

Oví 159.893 78.887 87.774 76.455 85.654 80.459 87.124 79.510 

Cabrum 36.684 23.961 21.331 20.229 22.114 21.261 20.769 14.329 
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Si ens preguntem per què la ramaderia es va veure més afectada que els altres sectors, ens 

veurem obligats a respondre dient que és a causa de la poca importància que s’atribuïa al 

sector en el procés d’acumulació de capital (i que tan important era  pel govern autàrquic 

del moment). Un sector ramader que només tenia un caràcter complementari  a l’activitat 

agrícola  i que gran part del seu destí comercial final era  l’autoconsum familiar o en àrees 

rurals circumdants. En altres paraules, era molt més fàcil donar suport o protegir la 

producció de blat (ja que era el cultiu principal de les grans explotacions tant a nivell 

català com  espanyol) que aventurar-se a una reforma de les estructures productives del 

sector ramader. (García, 1998, págs. 107-115) (Clar, 2018) 

No va ser fins als anys cinquanta, concretament amb l’acord amb els Estats Units (1952) 

quan es va començar un procés de recuperació i  aquest fet permet observar un cert 

creixement de la renta per càpita. L’augment de la producció d’ous i carn de porc va 

provocar uns preus més assequibles per la població i un major consum. Amb tot això es 

van començar a importar races d’altres països que donaven un major rendiment, així com 

la fabricació de pinsos compostos i l’important paper que anava prenent la tecnologia en 

el sector primari. (Martin, 2001) 

Poc a poc el sector anava obrint-se internacionalment i introduint canvis que 

transformarien per complet el sistema que fins ara predominava a l’estat espanyol. 

Aquesta obertura al món i l’assimilació de noves formes de funcionament del sector faran 

néixer la ramaderia de tipus industrialitzada o intensiva. 

 

3.2 Dels anys 60 al 1975 

En aquest període la ramaderia extensiva es comença a veure afectada per la consolidació 

d’aquest nou model agrari de tipus industrial que, a  poc a poc, va prenent força, així com 

l’aparició de noves races no autòctones i la creixent quantitat d’aliments importats. La 

demanda, però, va ser una de les principals causants de la crisi del model tradicional 

ramader. La població va augmentar considerablement el consum de proteïnes animals 

barates, motivat principalment per tres factors: 

-Un augment de la renta per càpita d’una població que entre 1960 i 1975 va créixer en 5 

milions d’habitants. 
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-Un procés d’urbanització progressiu i el  creixement de persones assalariades que se’n 

deriva. 

-L’arribada massiva de turistes a l’estat espanyol. 

Tota aquesta població va provocar una producció i un proveïment d’aliments més 

homogeni i regular durant l’any, és a dir, que no tinguéssim cap lligam estacional en la 

seva producció, que els preus dels seus productes no patissin cap tipus de fluctuació (o en 

nivells mínims) i que la qualitat del producte fos uniforme. Tots aquests factors van anar 

propiciant el creixement d’un model de producció industrial degut a la no preparació del 

model extensiu tradicional ramader per aquestes singularitats de la demanda. (Martin, 

2001)  

Hem de recordar que la ramaderia i l’agricultura tradicionals en aquest període, encara es 

caracteritzen per l’adopció de tècniques seculars, pel paper rellevant de l’autoconsum, per  

la mà d’obra poc remunerada, per les escasses adquisicions d’inputs industrials i per una 

clara debilitat dels processos inversors. (García, 1998, págs. 125-157) 

 

Figura 3: Font: Pascual, F. G. (1998). La ganadería en Cataluña. Lleida: Milenio. Pàg. 13012 

                                                           
12 Reelaboració pròpia de la taula a partir de la que hi apareixia al llibre. 
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Per transformar aquesta situació, l’any 1962 es van proposar certs canvis en les polítiques 

agràries per tal de potenciar i enfocar d’un altra manera la producció ramadera. 

L’enfocament d’aquestes polítiques tenien com a objectiu incrementar al màxim la 

producció de carn el més ràpid possible. I això només podia passar per un procés de 

modernització de la ramaderia espanyola. L’administració, per tant, va afavorir el 

desenvolupament del nou model ramader, articulat en les formes de producció de tipus 

industrial, la fabricació de pinsos compostos, un major control sanitari i la implementació 

genètica. Degut a aquesta intensificació del sector agrícola i ramader  es va disparar la 

productivitat anual un 6,1% entre els anys compresos de 1955 i 1975. (García, 1998, págs. 

125-157) 

Podem afirmar, doncs, que va ser durant la dècada dels 60 i 70 quan el model de producció 

industrial es va assentar definitivament a l’estat espanyol. Per contra, la ramaderia 

extensiva començaria a identificar el seu futur competidor de mercat. 

 

3.3 Fi del franquisme, entrada a la CEE i arribada dels anys 90   

Amb el final de l’etapa franquista s’obria un ventall de noves esperances per a la societat 

espanyola. No obstant això, fins que la constitució no fos aprovada calia mantenir la 

calma abans de dur a terme modificacions més especifiques en la política agropecuària 

espanyola. Amb el posterior govern centrista de la UCD no s’entreveuen grans canvis 

estructurals, però sí algunes variacions que donaven certes esperances al sector de la 

ramaderia extensiva (reconversió parcial del model de desenvolupament ramader, foment 

de la ramaderia extensiva lligada a la terra, protecció i estimulació de l’ús de races 

autòctones de cada territori, defensa de la ramaderia de muntanya...). (Robledo, 2011) 

Més endavant amb l’arribada del govern socialista l’any 1982, la política agropecuària 

girava al voltant de tres eixos fonamentals: el control sobre els preus que percebien els 

agricultors com un dels elements essencials per posar fre a processos inflacionaris, la 

introducció de noves normatives del sector agrari i alimentari per estar preparats per unes 

futures exigències que vindrien de la CEE i, per últim, la renúncia a una política activa 

de reformes estructurals (anteriorment mencionades) que possibilités que fos el mateix 

mercat el que s’encarregués de regular i crear un sector agrari i ramader prou competitius. 

(Robledo, 2011) 
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Podem dir, doncs, que des del 1975 fins aproximadament una dècada després no 

s’observen grans millores del sector tradicional ramader. Només es preveuen unes 

perspectives més favorables, recolzades per polítiques que semblen donar suport al sector. 

Cal destacar, però, que en el cas del bestiar oví i cabrum, des de la entrada a la CEE no 

hi va haver una minva en nombre de caps13. Tot i així, persisteix el seu migrat rendiment 

econòmic si el comparem amb el sector porcí, l’aviram i l’engreix de vedells ( que tant 

creixement havien experimentat en els últims anys en modalitats de producció intensives). 

Aquest fet s’explica gràcies al gran paquet d’ajudes i subvencions públiques a la renda 

dels ramaders. 

 

3.4 Agenda 2000 i Reforma del 2003 

Va ser a l’any 1992 quan a causa d’un creixement en la despesa agrícola sumada a la 

necessitat de solucionar els desequilibris existents entre l’oferta i la demanda es va 

desenvolupar  que seria la primera gran reforma de la PAC (Política Agrària Comuna) o 

també coneguda com la reforma de McSharry. En aquesta reforma es comença a plantejar 

un canvi d’unes ajudes lligades a la producció a unes ajudes vinculades amb la renta dels 

agricultors amb un pagament per hectàrea i cap de bestiar, així com una sèrie de mesures 

que rectifiquessin certs aspectes de l’estructura agrària existent fins al moment.14 

Al Consell Europeu de Luxemburg (1997) però, un seguit de fets van impulsar un altra 

nova reforma de la  PAC, que s’anomenaria Agenda 2000. Aquesta nova reforma sorgeix 

de la necessitat de donar una resposta política a les demandes d’integració dels PECO 

(Països de l’Europa Central i Oriental), així com tot el seguit de crisis alimentàries que es 

van patir durant la dècada dels 90. Aquestes noves mesures polítiques que es volien 

adoptar amb la nova Agenda 2000 estaven enfocades a lluitar per un augment de la 

competitivitat de l’agricultura europea, l’establiment d’ajudes directament a la renta  i, 

una de les més fonamentals, la implantació d’una política de desenvolupament rural (que 

es convertiria en el segon pilar de la nova PAC).15 (Compés & García Álvarez, 2000) 

                                                           
13 A finals de 1993, per exemple, els caps de bestiar oví a Catalunya registraven el nombre més alt assolit 

durant el segle. 

14 https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/ Consultat el 19-04-2021  

15 15 https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/ Consultat el 19-04-2021  

 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/
https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/
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Aquesta política de desenvolupament rural (PDR) o política rural integrada tenia com a 

objectiu garantir un equilibri més estable entre l’activitat agrària, les altres formes de 

desenvolupament rural i la conservació de recursos naturals. Això volia transformar o 

modificar la imatge dels agricultors i ramaders i atribuir-los un paper multifuncional en 

la seva tasca, ja que, no solament se’ls contemplava com a simples productors, sinó com 

agents que contribuirien a la conservació de l’entorn, la gestió dels recursos naturals i 

com una font de serveis. Així mateix, es lluitaria per una diversificació de les activitats 

en les zones rurals, la millora de les seves infraestructures i s’intentaria obrir la població 

rural a nous serveis (tant públics com privats) de base. (Compés & García Álvarez, 2000) 

Ja ben entrat el segle XXI, l’any 2003 la UE posa en pràctica un nou sistema d’ajudes que 

se’l coneixerà com el Pagament Únic. Aquest nous sistema funcionarà amb uns drets 

d’ajuda que cada agricultor o ramader tindrà assignats. Aquests drets són calculats en 

funció dels incentius que han estat rebent en un període que marquen de referència i que 

seran independents dels seus nivells de producció en un futur. Per això, el Pagament Únic 

actuarà com a substitut dels pagaments directes vinculats a la producció (a partir d’aquí 

ja no es pagarà per la producció, sinó al mateix productor).16 Aquesta reforma 

aconsegueix que l’agricultor o ramader no enfoqui només la seva producció per obtenir 

una major subvenció, sinó que hi hagi una major orientació al mercat. (Cejudo & Maroto, 

2010) 

Els agricultors i ramaders, per tal de beneficiar-se d’aquest Règim de Pagament Únic, han 

de complir certes condicions: ajustament per part dels agricultors a les normes que els 

estats membres determinin per tal de evitar l’abandonament de terres agràries i les seves 

conseqüències ambientals, i tots els requisits legals de la gestió que hi estan associats          

(protecció del medi ambient, salut pública, sanitat animal i vegetal...). (Cejudo & Maroto, 

2010) 

 

3.5 La PAC, del 2008 a l’actualitat 

Arribant al 2008 trobarem un procés de “revisió” de l’última reforma (la del 2003). 

Aquesta revisió no es presenta com una reforma profunda, simplement com una correcció 

                                                           
16 https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/ Consultat el 19-04-2021 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/
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i/o reajustament de la PAC del 2003 per tal d’encarar-la cap al període 2009-2012 i la 

futura Reforma del 2013. 

 

Figura 4: Font: Comissió Europea. Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural17 

En aquesta revisió es van canviar certs aspectes de la gestió del RPU (Règim de Pagament 

Únic) com els drets de retirada, drets de reserva nacional, drets de cessions de terra, 

hectàrees admissibles... Així també apareixen nous objectius ambientals com la lluita 

clara contra el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la correcta gestió de les 

aigües i la introducció a les explotacions de les energies renovables. 

Un altre aspecte molt important a què es va fer referència en aquesta revisió van ser els 

instruments de gestió dels mercats. La comissió es basava en la previsió de preus alts pels 

principals productes agraris i es plantejava la necessitat de continuar amb certs 

instruments exigents. No obstant, la crisis agroalimentària de matèries primeres i 

subministraments agrícoles (juntament amb la crisis econòmica global) van fer entreveure 

                                                           
17 En el següent gràfic extret de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió 

Europea, s’hi reflecteix l’evolució de les destinacions de les despeses de la PAC des dels anys 80 fins el 

2009. Les subvencions a les exportacions han anat disminuint progressivament. Els pagaments directes 

associats van tenir un paper importantíssim entre els anys 1992 i 2005). Les despeses del PDR (Pla de 

Desenvolupament Rural, han anat augmentant des del 1992 al 2005, tot i que en els últims anys s’han vist 

reduïts. Pel que fa a les ajudes de suport al mercat van començar a desaparèixer a partir del 1992. I, 

finalment, els pagament directes associats (que van començar l’any 2005) han començar a créixer i 

representen gairebé més de la meitat del pressupost de les ajudes de la PAC. 
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la necessitat de mantenir una xarxa de seguretat que en cas d’una greu caiguda del mercat, 

pogués, d’alguna manera, mantenir l’estabilitat tant de productors com de consumidors. 

(Gonzalo, 2009) 

Més endavant, el 26 de Juny del 2013 es va arribar a un acord per la reforma de la PAC 

pels anys que comprenen del 2014 al 2020. Aquesta reforma seguia mantenint els 

principis fonamentals que havien caracteritzat  la PAC fins el moment, però, adoptant 

noves mesures per a l’agricultura i les zones rurals per tal de donar una resposta política 

més eficaç als sectors. 

La reforma del 2013 inclourà una distribució més equilibrada de les ajudes per tal de 

reduir les diferències més importants als nivells de suport a la renda que reben els 

agricultors de tota la UE i una reducció dels pagaments a les explotacions de grans 

dimensions. És donarà un procés d’ “ecologització”18 de les subvencions o ajudes a les 

explotacions, és a dir, totes aquelles pràctiques que contribueixin positivament al medi o 

tinguin una aportació ecològica en forma de diversificació de pastures, introducció de 

llavors ecològiques i manteniment paisatgístic podran ser més ben compensades. I per 

últim, un dels aspectes que ha tingut més suports, una millor atribució de les ajudes a la 

renda enfocades als joves agricultors (aquells que decideixen crear des de zero una 

explotació agrícola o ramadera, o seguir amb l’ explotació familiar) amb uns ingressos 

més baixos o situats a zones amb majors limitacions naturals.19 

Pel que fa a les mesures de regulació dels mercats, es volen mantenir aquestes xarxes ja 

mencionades anteriorment per tal de mantenir una seguretat i un equilibri constants al 

mercat, però s’introdueix la creació d’assegurances i mútues per poder cobrir un ventall 

més ampli de problemàtiques en el camp agrari i ramader. Pel que fa al segon pilar, el 

PDR (les Polítiques de Desenvolupament Rural) es vol potenciar la investigació, la 

innovació i les iniciatives agroambientals, així com estimular de manera més ferma 

l’ocupació laboral a les àrees rurals, el seu esperit empresarial i la seva competitivitat. 20 

Pel que fa als últims moviments en relació a la PAC, l’1 de Juny del 2018, la Comissió 

Europea va presentar unes propostes legislatives i/o de reglaments per una nova reforma. 

                                                           
18 Aquest pagament ecològic o també anomenat greening es va introduir per donar suport i potenciar les       

pràctiques agrícoles o ramaderes que optimitzin la utilització dels recursos naturals. 

19 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-reform/ Consultat el 20-04-2021 

20 http://ruralmedia.eu/nueva-pac-2014-2020/   Consultat el 20-04-2021 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-reform/
http://ruralmedia.eu/nueva-pac-2014-2020/


18 
 

Aquesta proposta vol establir noves regulacions dels pagaments directes i de les mesures 

de desenvolupament rural. També es vol incorporar nous règims d’ajudes per productes 

que s’han inclòs darrerament a l’ Organització Comú de Mercats Agrícoles (OCM). No 

obstant això, els aspectes principals de la reforma són: uns pagaments directes i 

intervencions al desenvolupament rural de caire més selectiu i subjectes a una planificació 

estratègica i l’emfatització  de fer més “verd” el sector agrícola i ramader afegint 

condicions mediambientals i mesures voluntàries addicionals21 que s’hauran de complir.22 

Les ajudes a la renta seguiran sent una part fonamental de la PAC, però amb aquesta 

reforma es veurà sotmesa a alguns canvis. Per exemple, els estats membres han 

d’aconseguir que des d’ara al 2027 tots els drets de pagament tinguin un valor mínim del 

75% del import mitjà nacional. A més a més  es durà a terme una redistribució de l’ ajuda 

complementària a la renda per la sostenibilitat, enfocant-les més a petites i mitjanes 

explotacions.23     

Des del sector ramader i agricultor es demana el manteniment d’aquestes ajudes directes 

i que els perceptors de la PAC siguin els agricultors professionals i l’agricultura i 

ramaderia familiars, que són els que formen el gran teixit de petites i mitjanes 

explotacions que són el suport real del sector agroalimentari.  

Es vol lluitar per una nova política de gènere, que tingui en compte el paper de la dona 

en les zones rurals, així com pal·liar la progressiva i greu despoblació en les zones rurals 

que impossibiliten el relleu generacional i, per tant, la futura activitat al camp.24  

 

4. El sector en xifres, actualment 

En aquest apartat analitzarem dades més específiques per tal de conèixer la situació del 

sector. En primer lloc acotarem l’objecte d’estudi al bestiar oví i cabrum de carn , ja que 

considero que és el que representa millor la ramaderia extensiva tradicional, i el que 

                                                           
21 Per exemple: una rotació de cultius, en comptes d’una simple diversificació i la conservació de sòls rics 

en carboni. 

22 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-future-2020/ Consultat el 24-04-2021 

23 23 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-future-2020/ Consultat el 24-04-2021 

24 https://www.mapa.gob.es/es/pac/postura-reforma-pac/  Consultat el 24-04-2021 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-future-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-future-2020/
https://www.mapa.gob.es/es/pac/postura-reforma-pac/
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possiblement han mantingut més l’essència d’aquesta activitat de pasturatge tradicional 

en el sector. 

4.1 La producció final agrària 

Primerament donarem un cop d’ull a la participació d’aquest sector en la producció final 

agrària. Segons fons consultades  del ministeri d’agricultura, la renda agrària representa 

el valor que es genera a partir de l’activitat de la producció agrària. Aquest valor, 

representa la remuneració de tots els factors de producció que hi participen: la terra, el 

capital i el treball.25  

L’Oví i el Cabrum en la producció final de l’agricultura espanyola (Valors en 

milions d’euros). 

Anys 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Producció 

Final 

Carn Oví i 

Cabrum  

1.777,8 1.687,9 1.798,4 1.454,6 1.470,2 1.036 1.065,8 798,4 930,8 983,4 859,2 845,8 1.001,2 

                                                           
25 https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/cuentas-economicas-

agricultura/ Consultat el 4-5-2021 

26 Amb l’arribada del govern presidit per Mariano Rajoy, la denominació de MAGRAMA va canviar a 

l’ introduir el Ministeri de Pesca. Finalment el Ministeri d’ Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient seria conegut com a MAPAMA. 

27 http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estad-

publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_de_Estad%C3%ADstica%2C_Diciembre_2012_tcm7-

238472.pdf Consultat el 3-5-2021 

  

Figura 5: Font: S.G. Estadística (MAGRAMA26).27    Elaboració: Pròpia 

 

 

A continuació he elaborat, amb les dades que se’ns presenten, un gràfic de tipus lineal per 

poder observar la tendència d’una forma més visual. Si observem la seva evolució partint del 

2003 fins al 2015 observem que la seva aportació en la producció agrària ha minvat en els 

últims anys. El seu límit va arribar al 2010 on es va tocar mínims preocupants, tot i que en els 

anys següents es van anar recuperant i va tornar a nivells similars als del 2008. Per tant, com 

la davallada més transcendent va començar a partir d’aquest any (2008) podem atribuir aquest 

decreixement al context de crisis econòmica que començava a notar-se en altres sectors del 

país. 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/cuentas-economicas-agricultura/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/cuentas-economicas-agricultura/
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estad-publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_de_Estad%C3%ADstica%2C_Diciembre_2012_tcm7-238472.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estad-publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_de_Estad%C3%ADstica%2C_Diciembre_2012_tcm7-238472.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estad-publicaciones/Bolet%C3%ADn_Mensual_de_Estad%C3%ADstica%2C_Diciembre_2012_tcm7-238472.pdf
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Un aspecte interessant que hem de tenir en compte és l’evolució de les explotacions 

dedicades al bestiar oví i cabrum. Aquesta dada ens mostrarà quin impacte han tingut les 

diverses circumstàncies estatals i globals en el sector; i quines han estat capaces de 

mantenir-se i tirar endavant, i quines s’han vist més afectades i s’han vist forçades a 

desaparèixer.  

4.2 Nombre d’explotacions i cens 
 

Nombre d’explotacions de tipus reproductiu de carn 

Data Reproducció per a la 

producció de carn del 

sector Oví 

Reproducció per a la 

producció de carn del 

sector Cabrum 

Gener 2007 95.290 49.342 

Gener 2008 93.928 50.918 

Gener 2009 89.643 52.100 

Gener 2010 86.776 50.284 

Gener 2011 85.002 48.861 

Gener 2012 87.928 49.450 

Gener 2013 88.045 55.677 

Gener 2014 89.524 55.929 

Gener 2015 91.091 56.413 

Gener 2016 91.615 56.829 

Figura 7: Font: SITRAN  Elaboració: Pròpia 
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En aquest cas, el sector oví és el que en nombre d’explotacions s’ha vist més afectat. En 

canvi, el sector cabrum ha augmentat en nombre. En la meva opinió, això pot ser degut a 

les noves polítiques que han aparegut en relació a la neteja forestal i les ajudes a espècies 

que hi contribueixen. A més, en moltes explotacions les cabres tenen un sistema de  

maneig molt més lliure, és a dir, els ramats poden estar llargs períodes de temps sense la 

necessitat d’un pasturatge continu (sense figura del pastor) i per tant arribar a ser un 

mètode més rentable i es converteix en una espècie menys dependent de la mà de l’home 

per a la seva supervivència. Això ha significat el manteniment  i fins i tot l’increment de 

les seves explotacions. 

Un altra dada interessant que integrarem en aquest anàlisis serà el cens. En els annexos 

es pot observar el nombre exacte de caps. No obstant això, he considerat oportú realitzar 

un gràfic lineal per tal d’ observar una altra vegada la tendència de cada sector (oví i 

cabrum) en nombre total d’efectius.  

 

           Figura 8:  Font: SITRAN 28    Elaboració: Pròpia 

 

Observem, en el cas de l’oví, una disminució continuada a partir del 1999, i que es farà 

encara més remarcable a partir del 2007 (a les portes de la crisis). Si ens fixem en les 

xifres exactes de la web veurem que, entre els anys 2005 i 2011, el cens total oví 

                                                           
28 El SITRAN és el Sistema Integral de Traçabilitat Animal. 
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disminueix fins un 25%. Per l’altra banda, el sector cabrum manté una tendència similar 

a les altres gràfiques mostrades, és a dir, un manteniment bastant regular en caps de 

bestiar.  

Nombre de caps de bestiar oví per províncies l’any 2008 

 

Mapa 1: Font: MARM (Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim)29 

El bestiar oví presenta unes característiques excel·lents pel que fa a l’aprofitament de 

pastures en zones muntanyoses, àrides i semiàrides. Tal i com podem observar al mapa, 

una de les comunitats de l’estat espanyol on més caps de bestiar oví hi ha és l’Aragó. La 

zona aragonesa compta amb diversos tipus de clima i terrenys de fàcil adaptabilitat per 

als ramats d’ovelles (zona muntanyosa del Pirineu i Prepirineu, zona més àrida com els 

Monegres, serres com la del Albarracín, la zona de la Matarranya, Maestrat...) 

Les províncies de Badajoz, Càceres i Ciudad Real són les que compten amb el màxim de 

cens d’oví, oscil·lant del milió set-cents mil caps, fins als dos milions i mig. Els climes 

                                                           
29 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-

medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/ganado-

ovino.aspx Consultat el 11-05-2021 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/ganado-ovino.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/ganado-ovino.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-probadas/sistemas-prodnut-animal/ganado-ovino.aspx
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extremenys són d’una fàcil adaptació pels ramats: com que compta amb unes 

característiques de clima mediterrani, però amb algunes característiques de clima 

continentalº2,  el clima se suavitza per la influència marítima. Així mateix, les 

temperatures hivernals són moderades (a l’entorn d’uns 6 graus centígrads de mitjana) i 

a l’estiu es pot arribar als 26 graus. Per tant, s’hi pot observar una amplitud tèrmica 

considerable. No obstant això,  la vegetació existent (boscos d’alzines sureres, ginebres...) 

juntament amb els diversos tipus de terreny es converteix en una de les zones més adients 

per a la formació de pastures.30 

Nombre de caps de bestiar cabrum per províncies l’any 2008 

 

Mapa 2: Font: MARM (Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marítim) 

 

El bestiar cabrum presenta unes característiques de resistència al clima i una adaptabilitat 

major que el bestiar de tipus oví. El seu terreny ideal ha de ser sec, muntanyós i, a poder 

ser, amb alguna zona boscosa per tal d’aprofitar les fulles dels arbres, matolls i herba que 

hi creix. Poden aguantar setmanes i gairebé mesos sense aigua, i això fa que tinguin una 

                                                           
30 https://iesdrfdezsantana.educarex.es/web/departamentos/ccss/paisajes/paisajextre/clima.htm Consultat 

el 21-05-2021 

https://iesdrfdezsantana.educarex.es/web/departamentos/ccss/paisajes/paisajextre/clima.htm
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facilitat més gran d’adaptació a diferents climes. No obstant, tot i que poden resistir baixes 

temperatures, les èpoques hivernals les pateixen més que les ovelles. 

Pel que fa a la seva distribució a la geografia de l’estat espanyol, veurem a primera vista 

que Andalusia concentra gran quantitat de ramats de cabres. Més concretament les 

províncies de Màlaga i Almeria que compten amb un cens que va entre els dos-cents mil 

caps i els tres-cents mil. Les comunitats d’ Extremadura i Castella la Manxa també 

posseeixen un recompte considerable de bestiar cabrum. Els diferents tipus de paisatge 

que existeixen en aquest indrets com: les serranies d’alta muntanya, els altiplans esteparis, 

els boscos d’alzines i pins...esdevenen un terreny ideal per la cria de ramats cabrums. 

4.3 La producció i consum de carn 

A continuació, considerarem un altre aspecte que també ens donarà informació pel que fa 

a la producció de carn. És a dir, observarem l’evolució de la producció de carn dels dos 

sectors per veure de quina manera han afectat als seus rendiments. 

 

 

Figura 9: Font: SITRAN   Elaboració: Pròpia 

S’ha de relacionar el factor de la disminució del cens amb la producció de cada sector. 

Per tant, seguim observant que el bestiar oví és el que segueix patint més greument 

aquestes circumstàncies. Segons les dades del MAGRAMA, si observem la producció en 

tones  de carn, veurem com des de l’any 2002 (on se’n produïen 237.000 tones) es va 
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passar a 114.000 l’any 2014. Això es tradueix en un decreixement de més del 50% en la 

producció de carn. A part del paper del cens, si analitzem el consum de carn a nivell 

espanyol també veurem com es convertirà en un altre factor que explica aquesta 

disminució de la producció de carn (per falta de demanda). 

 

 

Font: http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/consumo.htm 

Figura 10: Elaboració: S.G. Productos Ganaderos 

Si tornem a observar les dades del MAGRAMA, podem constatar un consum total de 

87.078 tones l’any 2012, que ja representaven una reducció del 8,5% respecte l’any 

anterior, i fins un 26,2% respecte l’any 2006. Els petits comerços han deixat de vendre 

gairebé 15.000 tones d’aquesta carn, esdevenint un dels grans afectats en l’àmbit 

comercial. En canvi, són els supermercats els que s’han vist lleugerament beneficiats en 

les vendes, ja que la nova presentació del producte ( filetejat o trossejat en safates de 

plàstic) és la que prefereix el consumidor i això explicaria l’increment de la demanda 

d’aquest. (Cruz, 2013) 

S’han de matisar les característiques de consum d’aquesta carn:  

-El seu consum va lligat a festivitats o esdeveniments  ocasionals de celebració. Si 

observem les vendes de corder, veurem que el seu màxim exponent se situa durant el 

període de nadal o setmana santa.  

-Els consumidors prefereixen una carn de menys elaboració culinària. Per contra la carn 

de corder i el cabrit són adients per a la brasa i el forn respectivament, i per tant, 

requereixen una elaboració més complexa. 

http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/consumo.htm


26 
 

-El restaurants es converteixen en els principals compradors d’aquesta carn, acaparant el 

90% de les compres de carn de corder i cabrit. Això significa que una gran part del consum 

d’aquesta carn sigui fora de les llars. 

Una solució obligada a la qual s’han vist abocats els distribuïdors de la carn, i part dels 

productors, és l’exportació d’aquesta. Al veure minvar el consum local, es veuen forçats 

a exportar el producte a altres països. En la següent taula podem observar les exportacions 

de carn d’oví a Espanya l’any 2019.  Si tenim en compte que en els últims anys es 

rondaven les 115.000 tonelades de carn produïda, això vol dir que s’exporta 

aproximadament un 35% de la producció total. 

 

Figura 11:  Font i Elaboració: Subdirecció General de Produccions ramaderes i cinegètiques 

5. Principals entrebancs/problemàtiques del sector extensiu 

El sector ramader actualment s’enfronta a diverses condicions que li són desfavorables a 

l’hora de mantenir una certa estabilitat a les explotacions i assegurar-ne el seu futur. En 
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aquest apartat intentaré assenyalar les principals causes i fer una breu explicació de 

cadascuna per saber en quin aspecte afecta a l’activitat ramadera. 

En primer lloc, parlarem de l’evolució dels preus del producte final que perceben els 

ramaders. Totes les fonts orals que he consultat fins al moment remarquen per unanimitat 

que els preus de productes, com per exemple el corder, són els mateixos ara que fa 50 

anys. En canvi, les despeses i les inversions (principalment maquinària i innovacions 

tecnològiques) a les explotacions han augmentat considerablement, fet que causa una 

inviabilitat econòmica en aquestes explotacions. Així mateix ho remarca Sara Feixa Giró, 

ramadera del municipi de Riguala de Serradui (Isàbena): 

“Otro aspecto que ha cambiado muchísimo es el precio de lo que producimos. Se vende 

a precios ridículos y cuando haces números ves que no llegas porque los ingresos con 

los gastos están descompensados. Recuerdo de pequeña que mis padres vendían corderos 

a 11000 pesetas, pero el pienso no era tan caro y te quedaba algo de beneficio. Ahora se 

venden corderos desde 60 € y como muy caros a 82, en alguna ocasión pueden llegar a 

90 €, pero el pienso, luz … se ha encarecido desproporcionalmente.” 

Un altre dels motius que afecta directament al preu del producte percebut pels ramaders 

és la intervenció de cada vegada més intermediaris entre el productor i el consumidor 

final. Això fa que el marge de benefici del ramader sigui més estret, ja que els majoristes 

o comerciants per tal d’obtenir més rendiment en la seva operació de venda, paguen 

menys al productor. Així ho expressa Baltasar Ballarín, ramader de Serradui (també a la 

conca de l’Isàbena) i president d’ANAGEP (Asociación Nacional de Apoyo a la 

Ganaderia Extensiva del Pirineo): 

“Para mantenernos tenemos que hacer muchas horas extras. Trabajar todos los días de 

la semana sin descanso y ¿a qué se debe esto? Pues sencillamente a que los que tienen 

la responsabilidad de decidir qué se paga por este producto y cómo, cada vez quiere 

pagar menos y aprietan un poco más (la tendencia de todo negociante) (…) Es un ataque 

a nuestros sistemas de aportar alimentos cárnicos por parte de personas que no conocen 

nuestro trabajo.   Tampoco tienen cultura agrícola- ganadera y ninguna empatía hacia 

nuestra problemática. Quizás si fueran a Paquistán, donde un cordero cuesta alrededor 

de 300 euros entenderían si se debe o no subvencionar a los ganaderos de extensiva para 

compensar la falta de renta y si se debe o no atacar a quien te proporciona alimentos de 

calidad a precios tirados”. 
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Al següent gràfic observarem com s’ha vist afectada la renda agrària (de la qual parla en 

Baltasar) entre els anys 2001 al 2014. La disminució en qüestió d’una dècada és 

considerable; passa de 2131,25 milions d’euros al 2001, a 1458,9 milions d’euros l’any 

2014, la qual cosa significa una reducció aproximada del 40%.   

 

Figura 12:  Font: Elaboració d’Unió de Pagesos a partir de la base de dades del DARP (Departament 

d’Agricultura Ramaderia i Pesca) i de l’Institut d’Estadística de Catalunya. (Pagesos, 2016) 

El fet que la industria alimentària hagi guanyat terreny en el control del mercat, ha fet que 

tingués una major repercussió sobre totes les fases del procés productiu: des del 

subministrament de pinsos que fan servir les explotacions ramaderes (siguin de tipus 

convencionals o ecològics) passant pel procés de compra dels productes i arribant a la 

comercialització i venda al consumidor final. Deixant, doncs, un escàs marge de maniobra 

sobre el seu producte als mateixos ramaders. (Jiménez, 2011) 

Un altre aspecte que afecta negativament és l’envelliment del sector i la manca de relleu 

generacional. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya a partir d’una 

enquesta de l’estructura de les explotacions agràries, l’any 2013 els titulars del 38% de 

les explotacions agràries tenien més de 65 anys. La suma de les explotacions dirigides per 

gent fins a 44 anys d’edat representen solament un 13,11% del total. 

 A més a més, la incorporació de joves a les empreses agrícoles o ramaderes és molt 

escassa, fet que provoca que encara s’accentuï més en un futur l’envelliment del sector. 
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Val a dir però, que en les últimes dècades s’han introduït ajudes i/o subvencions per la 

instal·lació explotacions per part de joves agricultors i ramaders. L’objectiu d’aquest ajut 

és crear i fomentar explotacions agràries/ramaderes viables mitjançant la incorporació de 

persones joves (amb les competències professionals corresponents) per tal de dinamitzar 

el sector.31 

A continuació cal remarcar un altra gran problemàtica que la ramaderia extensiva ha patit 

en els últims anys: la introducció o reintroducció d’espècies invasores. Aquest punt s’ha 

convertit en un dels conflictes territorials més seriosos entre l’administració pública i el 

sector ramader. L’aparició de depredadors com l’os bru al Pirineu i el llop a diverses 

zones de la península està contribuint a l’enfonsament de l’activitat pastoral tradicional. 

Això ha portat a l’aparició d’una ferma resistència a la reintroducció d’aquestes espècies 

per part del sector ramader que veu inviable una convivència entre els seus ramats i 

aquests depredadors. Sense aquest depredadors, els ramats poden estar lliurement a la 

muntanya durant els mesos d’estiu, sense necessitat de ser estabulats en cap lloc ni 

requerir vigilància de cap tipus. L’arribada d’aquestes espècies ha comportat un 

increment considerable d’atacs als ramats, tant d’ovelles, cabres, vaques o cavalls, que 

impossibiliten l’estada del bestiar a la muntanya de forma segura. 

Javier Rivera Jordana, president de la FECOC (Federació d’Entitats Catalanes de 

Ramaders d’Oví i Cabrum) ho expressa amb aquestes paraules: 

“Aquesta política és totalment negativa per al sector i crec que el que no es pot fer és : 

per una costat treballar i intentar mantenir el sector en total funcionament (perquè les 

explotacions siguin viables i adaptades al territori) i d’altra banda dur a terme polítiques 

que afecten directament al sector com és la introducció i manteniment d’aquests 

depredadors.” 

S’observa doncs unes contradiccions clares pel que fa a les polítiques dutes a termes per 

l’administració (tant a nivell autonòmic, estatal o europeu).Per un costat, es dissenyen 

unes polítiques agràries, on es destinen milions d’euros, per tal de reviscolar aquest sector 

i donar-li una continuïtat digna, i, per l’altre, es lluita per la reintroducció d’aquestes 

especies depredadores que saben que poden causar danys en el sector de la ramaderia 

extensiva (aquella que tant es defensa des de perspectives de produccions ecològiques). 

                                                           
31 http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-primera-installacio-de-joves-

agricultors-i-agricultores Consultat el 23-5-2021 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-primera-installacio-de-joves-agricultors-i-agricultores
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-primera-installacio-de-joves-agricultors-i-agricultores
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El paper del turisme juga un paper protagonista en aquest procés, ja que, en zones com 

Cantàbria (on la població d’ossos està estesa i normalitzada des de fa molts anys, i no 

causa tanta problemàtica en el sector ramader) s’aprofita aquesta espècie per potenciar el 

turisme en zones de muntanya en tant que és un reclam per a molta gent que vol veure 

aquests animals en un règim de llibertat. Les zones que compten amb aquesta espècie 

protegida exploten molt més el territori i això es tradueix en més activitat i ingressos per 

la zona en qüestió. 

Sara Feixa, com a representant ramadera de tipus extensiu em comentava això al respecte: 

“Un duro palo para la ganadería extensiva. Como he dicho antes, los que estamos en 

peligro de extinción somos los ganaderos de extensivo. Un ataque de oso y sobre todo de 

lobo, puede dejarnos con el palo en la mano, puede dejarnos sin lo que nos da de comer 

porque fácilmente puede morir todo el rebaño. Los ganaderos terminarán aborrecidos 

de esta situación, ya que es muy duro psicológicamente ver como tus animales sufren un 

ataque de unos animales que realmente no aportan nada al ecosistema.  

Y realmente, la cosa no termina allí, porque si la ganadería extensiva desaparece por 

culpa de estos animales, los bosques estarán cada vez más sucios, los campos se poblarán 

de malas hierbas y los senderos por los que ahora caminan las ovejas y por los cuales 

pueden pasar luego los excursionistas desparecerán.”  

6.Conclusions 

Pel que fa a l’anàlisi de la ramaderia extensiva, els beneficis amb  què compta i les seves 

especificitats respecte de la producció intensiva, crec que han quedat reflectits amb prou 

claredat. En primer lloc, cal entendre la ramaderia extensiva com una activitat econòmica 

que per mitjà de l’activitat pastoral, produeix un bé concret. Aquesta activitat de 

pasturatge és el pilar fonamental amb què s’articula el sector. A part de tot un seguit de 

beneficis que comporta aquesta activitat pel medi (conservació i gestió del capital natural, 

prevenció d’incendis, aïllament de carboni al sòl, manteniment de la fauna i la flora...) cal 

destacar la qualitat del producte final que se’n deriva. Una vegada assolit aquest procés 

de coneixement d’aquest model ramader, passarem al següent apartat. 

Pel que fa a la seva evolució històrica, hem de destacar diversos aspectes: 

- Des de l’inici del Franquisme fins a la incorporació a la CEE, el sector de la ramaderia 

extensiva no va comptar amb un suport ferm per part de l’administració. Hem pogut 
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observar com a partir de l’apropament als Estats Units (a mitjans dels anys 50) es produeix 

un procés d’industrialització a l’Estat Espanyol. Aquest procés va comportar un 

creixement d’un model de producció més intensiu que responia més ràpidament a les 

demandes de mercat del moment. Això va provocar una davallada en el sector ramader 

tradicional, que veia com, a poc a poc,  perdia importància en els  mercats i es veia obligat 

a adaptar (amb innovacions tècniques molt oneroses econòmicament parlant) les seves 

explotacions per augmentar la seva producció. Aquesta tecnificació del camp va 

comportar inversions de milers d’euros per tal d’adequar les explotacions a la nova 

situació. Les que no van ser capaces de dur a terme aquest procés (pel cost que suposava) 

es van veure molt més afectades, i, en molt casos, obligades a abandonar la seva activitat.  

- Amb l’entrada a la CEE es van canviar certes tendències. La xarxa comercial s’ampliava 

i apareixien noves polítiques agràries que donaven suport al sector ramader. El disseny 

de la Política Agrària Comuna (PAC) va evolucionant al llarg de les dècades i adaptant-

se a les noves circumstàncies que presentava l’economia. Plans com el de 

Desenvolupament Rural han possibilitat la potenciació de les zones més afectades on es 

duen a termes aquestes activitats agràries i ramaderes i que, d’alguna manera, es pugui 

evidenciar aquesta problemàtica d’una part important de la població rural europea. 

-En les últimes reformes de la PAC s’han anat introduint aspectes que actualment prenen 

un paper protagonista (ecologia, sostenibilitat, medi ambient...)  en el desenvolupament i 

creació de noves explotacions agràries i ramaderes. A més a més, s’han anat corregint i 

adaptant segons les necessitats, totes les subvencions i ajudes directes als seus receptors. 

En els últims anys s’ha passat de donar suport a l’estructura del mercat i les exportacions, 

a destinar un pressupost major de pagament directes a explotacions agrícoles i ramaderes 

i Plans de Desenvolupament Rural (abans esmentat). 

Actualment la situació de la ramaderia extensiva és delicada. Tot i l’existència de totes 

aquestes polítiques agràries que semblen vetllar pel seu manteniment, el sector segueix 

una tendència de declivi. Les petites i mitjanes explotacions d’extensiu no poden pas 

competir amb les macroexplotacions intensives que són hegemòniques en la producció i 

mercat de la carn.  
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7. Propostes finals 

Una vegada observada l’evolució històrica del sector ramader tradicional i les principals 

problemàtiques que l’envolten, vull plantejar un seguit de propostes que crec que serien 

útils per poder pal·liar la situació en què es troba la ramaderia extensiva: 

Durant el procés de recerca i les entrevistes posteriors (a part de les infinites fonts orals 

que he anat escoltant del meu entorn) he pogut observar una opinió que gairebé es repeteix 

entre els ramaders d’extensiu: “La PAC ha der ser pels pagesos que treballem cada dia 

amb els animals i la terra, i no per a aquells que s’ho miren des de casa”. En un principi 

la PAC va destinada a ajudar a aquells agricultors i ramaders en actiu. No obstat això, 

totes aquelles persones que tenen drets històrics32, és a dir, que són propietaris de la terra 

o de zones de pastures que no exploten, tenen la titularitat de drets i aquest fet els permet 

emportar-se una part important de les subvenciones de la PAC33. Aquest grup rellevant 

de perceptors34 són coneguts com a “absentistes”. 

Baltasar Ballarín, president d’ANAGEP (Asociación Nacional de Apoyo a la Ganadería 

Extensiva del Pirineo) diu el següent: 

“El montante de presupuesto que se destina a España puede tener un mejor reparto. Las 

subvenciones podrían ayudar más donde más falta hacen. Al final el concepto de 

subvencionar más la producción está violando el principio de ayudar en zonas más 

desfavorecidas. A veces nos hace pensar que el dinero público de subvenciones 

destinadas para la PAC sirve para hacer ricos a unos pocos.” 

I el president de la FECOC35, Javier Rivera ho expressa així: 

“En aquests moments a l’espera dels nous canvis en la PAC, el que sí que penso que 

s’hauria de fer és adaptar-la molt més a la producció de cada explotació, els drets 

                                                           
32Els titulars d’aquests drets són o bé els propietaris o l’arrendatari de les superfícies. I per rebre les 

subvencions de la PAC en cal ser el titular. 

33 https://agroinformacion.com/pac-derechos-historicos-y-agricultores-de-sofa-estadisticas-revelan-que-

dos-de-cada-tres-cobran-sin-trabajar-la-tierra/ Consultat el 22-05-2021 

34 Segons les dades que defensa la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, per cada autònom agrari 

professional (que treballa la terra o cria bestiar) n’hi ha dos o tres que son absentistes. 

35 Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum 

https://agroinformacion.com/pac-derechos-historicos-y-agricultores-de-sofa-estadisticas-revelan-que-dos-de-cada-tres-cobran-sin-trabajar-la-tierra/
https://agroinformacion.com/pac-derechos-historicos-y-agricultores-de-sofa-estadisticas-revelan-que-dos-de-cada-tres-cobran-sin-trabajar-la-tierra/
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històrics haurien de desaparèixer i enfocar-ho tot a la gent que realment treballa dia a 

dia a les seves explotacions.  

Penso que s’ha de premiar més l’esforç de la ramaderia i mantenir la conservació del 

medi ambient i la política verda, però hi ha polítiques que arriben a ser agressives en 

temes administratius dels drets històrics.  Fan que la nostra funció i la nostra viabilitat 

com a sector cada vegada ho tingui més malament perquè la competència d’aquests drets 

històrics (sobretot en els últims anys) arriba a ser total i absolutament deslleial. Sembla 

que això canviarà...però ja veurem. La PAC ha d’estar relacionada amb feina i premiar 

a cada pagès que treballa realment a l’explotació, així com als seus animals, i no a 

l’especulació, als papers i als drets.” 

A part d’aquest inconvenient en la percepció de les subvencions, un altre aspecte que hem 

mencionat anteriorment i que representa un altra de les problemàtiques és el baix preu del 

producte que rep el ramader a l’hora de vendre’l a causa de l’excés d’intermediaris que 

hi ha abans d’arribar al consumidor final. Per resoldre aquest dilema, la solució més 

efectiva passaria per deixar de dependre d’intermediaris en la venda del producte. És a 

dir, que cada explotació tingués l’oportunitat de vendre directament el seu producte al 

consumidor final, per mitjà de petites carnisseries on el podrien comprar. La ramadera de 

Riguala de Serradui, Sara Feixa, ho expressa amb aquestes paraules: 

“Para mejorar la ganadería extensiva una de las medidas principales sería buscar un 

equilibrio entre el precio de venta y los costes de producción o que se valorara el 

producto final. O también sería una buena alternativa poder vender el producto tú mismo, 

sin necesidad de tener que tratar con intermediarios y poder vender en la propia zona, 

un producto de proximidad, sin necesidad de tener que pasar por tantas manos.” 

Això però, comporta un altra inversió important per tal d’obtenir tots els permisos i dur a 

terme les instal·lacions que la normativa vigent demana. A més a més, comportaria la 

fallida de molts intermediaris de talla petita i mitjana, que sense ser majoristes, es guanyen 

la vida amb la compra i transport de bestiar (de l’explotació cap a botigues/carnisseries o 

restaurants d’àmbit local). 

Personalment, considero que una de les mesures més necessàries que es poden adoptar al 

respecte és la conscienciació sobre la qualitat del producte final al consumidor. En els 

últims anys i tal com hem observat en apartats anteriors, el consum de carn ha disminuït 
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considerablement en la població. No obstant, és molt important destacar la gran diferència 

que hi ha entre les carns que es comercialitzen. El consum excessiu de carn s’ha demostrat 

que és perjudicial, però, de quina carn estem parlant? La gran majoria de carn que arriba 

a les nostres mans s’ha produït en sistemes intensius, aquells on els seus animals estan 

estabulats i el pinso que consumeixen està modificat per donar un rendiment de 

creixement més elevat, en el menor temps possible. És normal doncs, que en aquestes 

condicions el producte final tingui efectes perjudicials per al nostre organisme.  

El que no es pot fer sota cap circumstancia és posar tots els productes càrnics al mateix 

sac i comparar la carn que es produeix en aquests sistemes intensius, amb la que sorgeix 

de la ramaderia extensiva. És comparar dos activitats que no tenen cap mena de 

semblança, comparar allò que és artificial i produït amb esquemes i paradigmes 

industrials, amb allò que és natural i s’ha elaborat amb uns mètodes artesanals seculars. 

No obstant, el producte que sorgeix de la ramaderia extensiva s’ha vist afectat igualment 

per aquests discursos, tot i que no tingui cap raonament lògic . El principal motiu és el 

desconeixement del consumidor final sobre el producte que compra i el seu origen.  

Més enllà d’innumerables mesures econòmiques que es podrien prendre al respecte, 

considero fonamental dur a terme un procés que permeti l’apropament d’un sector 

poblacional majoritari, com és l’urbà, cap a un sector tant reduït (ara  més que mai) que 

és el món rural. La coneixença de totes les activitats que en les àrees rurals es realitzen és 

bàsica per construir una sinergia entre dos maneres de viure completament 

desconnectades a hores d’ara i que podrien perfectament encaixar i donar-se suport mutu. 

8. Addenda finalíssima 

Vull acabar les meves reflexions amb una darrera consideració d’ordre més personal i que 

ultrapassa -d’entrada- els objectius d’aquest estudi. 

Com a jove  que m’acabo d’incorporar a l’activitat ramadera tinc molt clar que la nostra 

feina representa un indubtable compromís envers la gent per a la qual elaborem el nostre 

producte. Un compromís de caràcter ètic. M’explico. 

En primer lloc, un compromís amb els meus avantpassats: em sento una baula més de la 

llarga cadena de persones (tant per la branca paterna com per la materna de la meva 

família) que s’han dedicat a la ramaderia extensiva des de temps immemorials. Han hagut 
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de treballar en unes condicions d’una duresa excepcional degudes, principalment, a la 

zona on han desenvolupat la seva activitat (Llastari, Casterner de les Olles, la Torre de 

Tamúrcia, la Muntanya d’Adons...). Continuar amb aquesta tasca és un gest d’agraïment 

i de reconeixement de tots els qui m’han precedit. 

I un compromís també, i no menys important, amb els consumidors del nostre producte 

sobre la qualitat del qual no tenim cap mena de dubte, sinó un orgull fonamentat en el 

coneixement del procés de criança. Enfront de la ramaderia intensiva que produeix carn 

com altres produeixen sabates o frigorífics, els qui ens dediquem a la ramaderia extensiva 

elaborem un producte que porta la petjada -m’atreviria a dir- de cada explotació familiar 

perquè segueix uns mètodes més artesanals que industrials, uns mètodes que atorguen al 

producte una fesomia particular, pròpia. En aquest cas, l’aspecte de la “traçabilitat del 

producte” es pot resseguir amb certesa. 

Amb el meu treball pretenia dibuixar un panorama sobre els reptes i les deficiències a què 

es troba enfrontat el nostre sector. Un compromís més decidit (i en la bona línia) de les 

administracions podria assegurar la continuïtat d’aquesta pràctica secular, amb tots els 

beneficis per a la salut de les persones i del planeta que he esmentat. 

Els ramaders hi som, el nostre compromís i la nostra determinació, també. Ara bé, cal que 

ens hi puguem guanyar la vida. No se’ns pot exigir un voluntarisme que ens aculi cap a 

la misèria i la precarietat.  
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9.Annexos 
 

-Entrevista 1 

 

Nom: Baltasar Ballarín Ariño. 

Localització: Serradui (Municipi d’Isabena- Comarca de la Ribargorça Aragonesa) 

Ofici: Agricultor – Ramader 

Col·laboració Social: Membre de la Junta de ANAGEP 

(Asociación Nacional de Apoyo a la Ganadería Extensiva del Pirineo) 

 

 1-Quin tipus d’empresa ramadera teniu? 

Una explotación prioritaria de ovino de carne en extensivo. 

 2-Expliqueu la història de la vostra explotació. Com vau començar, el seu procés 

evolutiu, els millors i els pitjors anys que recordeu… 

Es una casa de campo antigua, llamada casa Ardanui, hay documentos de su existencia 

ya en Serradui del 1470 (el primer censo que se hizo en España por Fernando el Católico) 

aunque siempre habían tenido ganadería para autoconsumo; ovejas, cabras, cerdos, alguna 

vez vacas, gallinas, etc., y vendían excedentes. Habían tenido también olivos para hacerse 

el aceite de autoconsumo, y viñas para consumo propio y venta de vino, siendo en el siglo 

XVIII la etapa de mayor producción de éste, se guardan aun las cubas para una producción 

de 10000 l, en aquella época.  

 También se había tenido mulas y bueyes para el trabajo del campo, que en el 1976 se 

venden y se compra un tractor, el Ebro 470: se entra, pues, en la etapa de mecanización. 

Es mi padre quien inaugura esta etapa, y en aquella época hasta 9 años más tarde se tiene:  

5 vacas lecheras, 5 cerdas de cría, un burro, 40 gallinas, 180 ovejas de cría, 4 cabras, y 10 

conejas de cría. Una explotación de autoconsumo en la que había que vender unos 180 

corderos al año a tratantes de ganado. Cada venta se convertía en una odisea porque 

venían alguno muy tramposo que hacía malabares con la romana al pesar o trataba de 

engañar con los precios del mercado. 
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De las vacas se vendía una lechera de leche de 25 l cada día, que se llevaba un camión 

que todos los días hacia el recorrido por todo el Valle de Isábena y parte del Ésera, era el 

Peix de Serradui que ya tenían también el Hotel quien hacia la recogida. Se vendían 

también unos 60 lechones de 20 kilos unidad, cada año, a gorrineros que transitaban la 

zona, en nuestro caso casi siempre al hermano de Aventín, la actual empresa de longanizas 

de Graus. Nunca se vendían cerdas madre, estas al fin de su vida reproductiva se hacia la 

matanza en invierno, transformándose en deliciosos embutidos, y jamón casero, y 

también a veces con las gallinas, cuando había excedentes de huevos se vendían a la tienda 

del pueblo, casa Linasio, hoy centro comercial de Serradui y gasolinera.  

Es pues en 1983, después de hacer el servicio militar y acabados los estudios, que me 

incorporo yo a la explotación familiar y decidimos con mi padre pasar a una mayor 

producción de corderos y finalizar ya con vacas y cerdas que daban mucha faena y pocos 

ingresos en aquella época. Se hizo un plan de mejora orientado, dirigido y apoyado con 

subvención por la entonces Agencia de Desarrollo Ganadero, que dirigía el que después 

sería Director General de Estructuras Agrarias en el Gobierno de Aragón, Don José 

Ramón López Pardo. 

Aumentamos a 380 ovejas madres, y ampliábamos instalaciones, seguimos así hasta el 

año 2002, que ampliaríamos de nuevo instalaciones e incrementaríamos el censo a unas 

550 ovejas madre en los años venideros y en 2004 se hizo el último plan de mejora en 

instalaciones (un cubierto metálico de 12 x 12 m²).  

Se declaraba a la PAC un aprovechamiento de 330 Hectáreas, entre monte y cultivo con 

un numero de ovejas propias de 550 madres y se contaba ya con unas instalaciones de 

700 m² cubiertos, 260 m² de almacenes y parque acondicionados para alimentación y 

manejo de 1200 m², con muro de hormigón y valla metálica a su alrededor, y buenos 

comedores de hormigón que facilitaban la alimentación cuando se necesitaban (en la 

época de invierno). 

Las cosas se han puesto más en contra y se hace más difícil apostar por su permanencia a 

largo plazo. Hasta el 2002 las condiciones eran que, si crecías, podías aumentar ingresos, 

y era esa inercia la que movía las cosas. La ampliación de la explotación implicaba nuevas 

inversiones que habría que amortizar representando gastos anuales a asumir. Ahora esto 

ya no interesa, puesto que la rentabilidad va bajando por factores externos como es la 

subida de precios de todo lo que la explotación compra; abonos, semillas, máquinas etc.  
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 Y ya solo se hacen inversiones para ahorrar mano de obra, como fue el vallado de los 

campos de cultivo de propiedad y mecanizar el reparto de alimentos en corrales con 

carretón oruga adecuado para ello (con el fin de ahorrar y facilitar trabajo y aprovechando 

la ayuda de LA RIBAGORZA ROMANICA, a partir del año 2009) Durante 4 años 

duraron las mejoras en esta línea.  

La decisión del gobierno de Aznar en el 2002 de importar carne de ovino y de vacuno de 

forma masiva de Argentina para compensar a este país y ayudar a que se acabaran las 

famosas caceroladas de protestas de los argentinos a las empresas multinacionales 

españolas como; Repsol, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Telefónica… supuso 

que España importase más carne de cordero de Argentina, que todo el resto de países de 

mundo juntos.  

Según datos que publicaba el ministerio de agricultura de Argentina, hundió los precios 

del mercado nacional por el precio tan bajo que se introdujo, e hizo bajar el consumo por 

habitante y año por la mala calidad de este, de   3,8 k / habitante y año, a menos de la 

mitad, esto se prolongó durante 6 años, dejando ya tocado el sector para siempre.  

La reforma de la PAC del 2006 venía acompañada de repartos no justos, siempre 

destinados a beneficiar a terratenientes de llanos y regadíos que ya habían vendido las 

ovejas. 

Son las ayudadas de la PAC lo único que salva la situación durante años de que la 

ganadería extensiva no desaparezca, ya que los precios de la carne se mantienen 

estancados a pesar de subir todo lo demás que esta necesita. Esto ha influido a hacernos 

las cosas difíciles, y que muchos ganaderos abandonen, afectando mucho más a aquellos 

que, como mi caso, estamos en montaña, con suelos más limitados a la hora de producir, 

y con épocas que hay que apoyar en el corral la alimentación por no poder alimentarse en 

el campo, al contrario de zonas del llano, donde las ayudas PAC decididas con acuerdo 

de sindicatos agrarios no quieren contemplar y subsanar con mejor reparto, similar a como 

han hecho en el Pirineo Francés.  

  3- Què ha canviat més des d’aleshores? Aspectes positius i negatius. 

Las nuevas tecnologías de la información. Saber el tiempo atmosférico que va a hacer una 

semana de antelación ha sido fundamental para la organización de los trabajos para tener 

mejor éxito y que salga bien, sobre todo los trabajos de siembra y recolección.  
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  Pasar de recolectar los forrajes con empacadoras grandes, dejando el sistema de paca 

pequeña que empleaba mucha más mano de obra. Así como la posibilidad en épocas 

primaverales con riesgo de lluvia de poder envolver con plástico para guardar ensilados, 

muy útiles en alimentación de invierno en corral, ha dignificado el trabajo haciéndolo más 

barato, rápido y cómodo.  

 El poder contar con equipos de maquinaria pesada de remover la tierra, tractor chisel, sin 

ser propios, que ahorran mucho trabajo y gastos, agilizando las faenas.  

El poder contar con servicios de extendido de estiércol con maquinaria pesada grande 

para facilitar, agilizar y abaratar costes de abonado, repartiendo el estiércol que produce 

la explotación en mayor número de hectáreas y a menor profundidad del suelo para 

aprovechar mejor las plantas.  

El que hayamos empezado en el Pirineo la asociación ANAGEP, dispuesta a unir a todos 

los habitantes del Pirineo para proteger sus recursos, y en especial la ganadería extensiva.  

Una gran parte de la sociedad mejor informada, y personal de responsabilidad en las 

instituciones empiezan a entender y ver claro lo útil que es para la protección del medio 

ambiente y su cuidado el mantener la ganadería extensiva en zonas rurales y en especial   

en zonas de montaña. 

En los cambios negativos destacaría: 

La gran parte de la sociedad desconectada totalmente del campo y las zonas rurales que 

haya tomado como bandera de proteger la ecología el atacar la ganadería extensiva y la 

producción de carne natural desde diferentes puntos de vista, diciendo que:  

” Se ahorraría más agua”, en unas montañas donde sobra.  

” Se contaminaría un 4% menos en metano la atmosfera, el caso de las vacas”, y sobre el 

restante 96   %; industrias, fabricas, automóviles, barcos, aviones, etc., no se manifiestan.  

 ” Es mejor solución para erradicar el hambre del mundo en zonas subdesarrolladas en el 

futuro con carne de laboratorio”, que es mucho más cara. Justificación no valida puesto 

que la venderán a países ricos y desarrollados, porque podrán pagarla, no donde está el 

hambre que no podrán pagarla más cara.   
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Intentan destruir la competencia de producción más barata de productos naturales cárnicos 

del campo que se hace en estos países desarrollados, y que sirve sus excedentes a estos 

países terceros que tienen problemas de producir la suficiente. Lo hacen desprestigiando 

el buen hacer del campo y la ganadería, menospreciando el férreo control y exigencias de 

mayor protección de salud y calidad que los organismos gubernamentales para tal fin 

disponen en todo el territorio de la UE.   

Esto de falsear la realidad en los mensajes que se lanza a la sociedad, y que antes no se 

hacía, es una contra-publicidad al consumo y va a actuar reduciéndolo, influirá en 

cambios de hábitos alimentarios, que es lo que intentan conseguir, y va a hacer 

desaparecer más ganaderías, la famosa dieta mediterránea tan valorada para una buena 

salud, entra en riesgo de ser desplazada.  

Por otra parte, se está reduciendo el margen de beneficio por unidad productiva año tras 

año, por aumento de costes, y disminución de ingresos.  

Y además en pastizales de montaña la rápida invasión de los matorrales, enebros rastreros, 

boj, aliagas, etc., que están haciendo desaparecer un gran porcentaje de pastizal natural y 

de calidad, cerrando el bosque, y haciéndolo más peligroso a incendios, y que los 

gobiernos de las comunidades autónomas aprovechan para reducir coeficientes de 

pastoreo para rebajar montantes   subvención  a percibir por el ganadero con la regla de 

relacionar el número de cabezas  con la superficie útil de pastoreo que se declara.  

 4- Com definiríeu la Ramaderia Extensiva i quins beneficis té respecte a la modalitat 

intensiva? 

 La ganadería Extensiva es el eslabón incomprendido durante años con gran importancia 

para la conservación del medio natural. Actúa directamente en las labores que el arbolado 

en montes necesita. La poda inferior de hojas que hará secar las ramas más bajas que estas 

caerán putrefactas con el tiempo beneficiando el crecimiento del tronco de los árboles 

hacia arriba.  Además de la eliminación de arraigamiento de semillas de árboles nuevos 

que cierran fondo de bosque, y renovación de la hierba limpiándola a su tiempo para que 

no se convierta en seca (lo que crearía riesgos de incendio).   

 Además, la ganadería extensiva produce una carne de la más exquisita calidad y sabor. 

La ganadería extensiva a diferencia de la intensiva puede consumir y aprovechar en 

campo, en estado aun verde de su crecimiento, o incluso a medio crecer, preferiblemente 
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cuando las plantas están en principios de floración. Estos cultivos contribuyen a la 

renovación del suelo y a enriquecerlo con la fijación de nitrógeno de la atmosfera, siendo 

necesaria la alternancia con cultivos de cereales, puesto que permiten descanso el de los 

suelos y el ahorro de abonado. 

La ganadería intensiva de carne donde más centra el consumo de productos del campo es 

el fruto final, gramíneas de alta producción de energía y proteína, y otras producciones 

cuyos cultivos pueden llegar a ser más agresivos con el medio natural dependiendo del 

área de implantación, como sojas, colza, etc. 

De paso, a la hora de redistribuir la producción, y, por tanto, la riqueza, la ganadería 

intensiva poco a poco va quedando en escasas manos, mientras que la extensiva, si no se 

redistribuye en manos de muchos agricultores ganaderos, es un fracaso total, puesto que 

concentrarlo en pocas manos seria hacer ricos a unos pocos con subvenciones públicas 

que son necesarias para la subsistencia del mundo rural en su conjunto. 

 5- Quines considereu que són les principals problemàtiques amb què s’enfronta la 

ramaderia extensiva actualment? 

La desilusión de la gente que vive de esto. Cuando yo era joven, hace 40 años, la gente se 

quedaba en el campo por seguridad, creíamos que era seguro, que no fallaría, que nos 

podríamos ganar la vida bien, había más gente en las casas de campo, pensábamos que 

habría que trabajar mucho, pero tendríamos todo para vivir.  

Pero las políticas que se han implantado han cambiado la forma de pensar del ganadero. 

Ahora pensamos que la sociedad actual ha copiado el modelo a la antigua sociedad 

romana, que para vivir bien muchos privilegiados de poblaciones grandes y ciudades se 

necesita un porcentaje de esclavos, y han elegido a los agricultores – ganaderos.  

Para mantenernos tenemos que hacer muchas horas extras. Trabajar todos los días de la 

semana sin descanso y ¿a qué se debe esto? Pues sencillamente a que los que tienen la 

responsabilidad de decidir cuánto se paga por este producto y cómo, cada vez quiere pagar 

menos y aprietan un poco más (la tendencia de todo negociante) puesto que la política ya 

no se decide por los políticos, se decide por los comerciantes.  

El ataque a nuestros sistemas de aportar alimentos cárnicos por parte de personas que no 

conocen nuestro trabajo.  o tienen cultura agrícola- ganadera y ninguna empatía hacia 
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nuestra problemática. Quizás si fueran a Paquistán, donde un cordero cuesta alrededor de 

300 entenderían si se debe o no subvencionar a los ganaderos de extensiva para 

compensar la falta de renta y si se debe o no atacar a quien te proporciona alimentos de 

calidad a precios tirados  

Todo son problemas que influyen en el pensamiento que existe en esta actividad. Y para 

cambiar esta concepción es necesario que se cambien las acciones que el resto de actores 

de la sociedad tienen hacia nosotros, de lo contrario el campo se encaminará hacia la 

despoblación.  

6- Quina opinió teniu de la PAC? 

 El montante de presupuesto que se destina a España puede tener un mejor reparto. Las 

subvenciones podrían ayudar más donde más falta hacen. Al final el concepto de 

subvencionar más la producción está violando el principio de ayudar en zonas más 

desfavorecidas. A veces nos hace pensar que el dinero público de subvenciones destinadas 

para la PAC sirve para hacer ricos a unos pocos.  

Hay que tener en cuenta que, para el control de la inflación en los países desarrollados, y 

que los productos alimentarios fueran asequibles a todas las personas, incluidos los más 

pobres, ha sido fundamental, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un reparto 

más justo a la hora de percibir ayudas. 

Los que dedican la vida a estas labores se tienen que ganar unos recursos que como 

mínimo les ha de salir como 2 sueldos: uno para la familia (como necesita todo el mundo) 

y otro para inversiones, mantenimiento y renovación de equipos; maquinaria, edificios, 

vehículos especiales… 

 7-Quines mesures proposaríeu per millorar la situació de la Ramaderia Extensiva? 

Amb quines mesures es podria assegurar la seva continuïtat? Quines perspectives 

de futur creieu que hi ha pel sector? 

A la hora de confeccionar el reparto de la PAC, los que se escuchan y se tienen en cuenta 

para deliberar el tema y acordarlo, no deberían ser solo los grandes productores 

representando a todos. Deberían ser también los que están en zonas desfavorecidas, como 

el caso de las montañas. Que los gobiernos apoyaran la formación de asociaciones 

globales, una en cada cordillera montañosa, de todos los interesados a que la ganadería 
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extensiva se mantenga. Que estas asociaciones (como ANAGEP en el Pirineo) pudieran 

participar en la mesa de negociación para decir la suya.  

Que el real decreto ley 5/2020 de 25 de febrero, se aplique también al tema de la lana, 

que actualmente se está vendiendo a pérdidas exageradas, cuando debería cubrir como 

mínimo los gastos de esquileo.  

Dotar de mayor presupuesto de ayuda a las centrales de reserva y oficinas que se dedican 

a promocionar el turismo rural, o turismo verde, para conectar la sociedad urbana con el 

mundo rural y la ganadería extensiva. Que la ciudad conozca más y comprenda su 

utilidad, ya que el turismo rural si los titulares ejercen también actividades ganaderas, 

pueden influir mucho a que la sociedad urbana no pierda todo conocimiento de la rural, 

y por tanto se desconecte totalmente de ella. 

Se debería permitir también la posibilidad a estas de realizar conferencias en escuelas 

explicando las costumbres rurales, la naturaleza y sus atractivos al igual que la ganadería 

y su influencia a la hora de cuidar y proteger los entornos naturales.  

Es interesante que se subvencione también la compra de tractores y maquinaria en zonas 

de montaña, puesto que los agricultores pequeños y medios les es más rentable alquilar 

por horas estos trabajos que invertir ellos en equipos, y las empresas ahora existentes, 

padecen serias dificultades, alguna se ha arruinado, por el alto capital que tienen que 

amortizar invirtiendo en maquinaria.  

 

El reparto de hectáreas de montes comunales y del Estado no debería hacerse el 100% 

proporcional al número de cabezas que cada ganadero tiene. Las Comunidades 

Autónomas deberían obligar a los ayuntamientos a que el 50% fuera en relación a las 

cabezas de ganado que el ganadero tiene y el otro 50% repartir en partes iguales entre los 

ganaderos que existan (a partir de un número que permita a un ganadero dedicar por 

entero su jornada laboral a este trabajo).  

  

Las perspectivas del futuro de la ganadería son totalmente inciertas y va a depender más 

de las actuaciones de los ganaderos y del resto de habitantes de toda la montaña de cara 

a saber unirse e ir todos a una. Dar a conocer sus problemas y necesidades y poder 

reclamar cambios y ayudas para mejorar las cosas, pensando en el conjunto, y en las cosas 

de interés de todos para protegerse.  
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La actividad ganadera influye en el atractivo del paisaje para el turismo, el individualismo 

de sálvese quien pueda es lo que al final más puede ayudar a hacer desaparecer a los 

ganaderos, puesto que puede crear grandes desigualdades a la hora de percibir 

subvenciones entre los mismos, y hacer que unos desplacen a otros, cuando ya quedan 

pocos por el tema de las ayudas asociadas a hectáreas de pastos.  

 

El dar mucha más importancia a la historia de cómo han desarrollado las cosas que se han 

hecho y la forma que se han hecho para mejorarlas, o cambiarlas si es necesario, 

consiguiendo la máxima información veraz de todos los acontecimientos que se han 

desarrollado. Seguir la máxima de que: “aquello que no está basado en la verdad, y en lo 

que de verdad puede funcionar, no soporta la prueba del tiempo, y termina 

desapareciendo”. 

Esperamos que no pase esto con la ganadería en zonas de montaña a causa de cómo se 

reparten las ayudas de la PAC, y agradecemos el que un Estudiante de Historia haya 

tenido la visión de recurrir a la Historia para mejorar las cosas en el mundo de la 

ganadería, puesto que es en el pasado donde hay que buscar lo que ha funcionado y lo 

que no para poder mejorar el futuro. Cabe felicitar, pues, a Pau Barrull por haber elegido 

este tema como trabajo de final de carrera. Todas las aportaciones suman y son necesarias. 
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-Entrevista 2 

Nom:  Javier Rivera Jordana 

Localització: Peramea (Pallars Sobirà) 

Ofici: Agricultor-Ramader 

Col·laboració Social: President de la FECOC (Federació d’Entitats Catalanes de 

Ramaders d’Oví i Cabrum) 

 

1-Quin tipus d’empresa ramadera teniu? 

Tinc una explotació d’oví i boví de carn. 

 2-Expliqueu la història de la vostra empresa. Com vau començar, el seu procés 

evolutiu, els millors i els pitjors anys que recordeu… 

La nostra empresa és de relleu generacional familiar. Vaig començar als anys 80, amb la 

intenció de continuar el que teníem a casa. Hi he observat molts canvis des del 

començament fins ara: la entrada a la CEE, la PAC, les seves reformes...N’hem vist de 

tots colors, els pitjors moments potser han sigut les crisis sanitàries (brucel·losis, llengua 

blava...) i com a última crisi, la que estem vivint aquest moment amb la Covid-19. 

3- Què ha canviat més des d’aleshores? Aspectes positius i negatius. 

El que més ha canviat en aquests últims anys són les normatives de tot tipus que ens han 

anat imposant: des de normatives sanitàries, mediambientals i l’entrada a la UE que ha 

comportat l’adaptació de les nostres explotacions a unes normatives cada vegada més 

severes, tant pel que fa a la qualitat de la producció, el control de la productivitat i, 

sobretot, el tema mediambiental. 

4-Quines considereu que són les principals problemàtiques amb què s’enfronta la 

ramaderia extensiva actualment? 

El principal problema amb què s’enfronta la ramaderia extensiva actualment penso que 

es el procés que s’ha engegat a la societat (dirigit des de la UE) amb tot el tema de la 

introducció i reintroducció  d’espècies invasives, ja siguin de tipus ungulats o depredadors 

directes. Aquesta política és totalment negativa per al sector i crec que el que no es pot 

fer és : per una costat treballar i intentar mantenir el sector en total funcionament (perquè 
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siguin unes explotacions viables i adaptades al territori) i des de l’altra banda dur a terme 

polítiques que afecten directament al sector com és la introducció i manteniment 

d’aquests depredadors. 

5- Quina opinió teniu de la PAC? 

La PAC hauria de ser un instrument vertebrador real que permeti que els ramaders i 

agricultors de les nostres comarques (sobretot de muntanya) adaptessin a la realitat les 

seves explotacions. En aquests moments, a l’espera dels nous canvis en la PAC, el que sí 

que  penso que s’hauria de fer és adaptar-la molt més a la producció de cada explotació: 

els drets històrics haurien de desaparèixer i enfocar-ho tot a la gent que realment treballa 

dia a dia a les seves explotacions.  

Penso que s’ha de premiar més l’esforç de la ramaderia i mantenir la conservació del medi 

ambient i la política verda, però hi ha polítiques que arriben a ser agressives en temes 

administratius dels drets històrics.  Fan que la nostra funció i la nostra viabilitat com a 

sector cada vegada ho tingui més malament perquè la competència d’aquests drets 

històrics (sobretot en els últims anys) arribar a ser total i absolutament deslleial. Sembla 

que això canviarà...però ja veurem. La PAC ha de ser relacionada amb feina i premiar a 

cada pagès que treballa realment a l’explotació, així com els seus animals, i no a 

l’especulació, ni als papers ni els drets. 

7-Quines mesures proposaríeu per millorar la situació de la ramaderia extensiva? 

Amb quines mesures es podria assegurar la seva continuïtat? Quines perspectives 

de futur creieu que hi ha pel sector? 

Per millorar la ramaderia extensiva el que cal són polítiques de protecció reals, menys 

intervenció per part del Departament de Medi Ambient, una adequació de les explotacions 

a la modernització agrària. I per un altra banda, si realment el tema de la conservació del 

territori ha d’ anar lligat a la producció; seria molt millor. I pel que fa a les perspectives 

de futur depèn de com des de la Comissió de la UE i dels nostres estats membres volen 

arribar a enfocar aquest procés. Jo crec que és indispensable i necessari que la ramaderia 

extensiva continuï al territori i que la gent jove s’incorpori i el relleu generacional sigui 

real: fàcil i adaptables a les seves mesures. Sense ramaderia extensiva no hi ha territori ni 

medi ambient. 
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-Entrevista 3 

Nom: Sara Feixa Girón 

Localització: Riguala de Serradui (Municipi d’Isabena- Comarca de la Ribargorça 

Aragonesa) 

Ofici: Ramadera 

 

1-Quin tipus d’empresa ramadera teniu? 

-Junto con mi marido Héctor gestionamos una explotación ovina de aptitud cárnica en 

sistema extensivo, aprovechando al 100 % todos los pastos y estabulando únicamente los 

animales en la temporada que crían o bien cuando las condiciones climáticas no permiten 

poder salir a pastar.  

Trabajamos con la raza xisqueta, ya que es la raza autóctona de la zona y, por lo tanto, la 

que mejor se adapta a las circunstancias y al medio.  

2-Expliqueu la història de la vostra empresa. Com vau començar, el seu procés 

evolutiu, els millors i els pitjors anys que recordeu… 

-Desciendo de una familia de ganaderos. Desde siempre he escuchado a mi abuelo, a mi 

padre, a mis tíos contar historias de la trashumancia, de cómo tenían que soportar 

inclemencias del tiempo al tener que estar con el ganado, de cómo salvaban la vida o 

tenían que curar con remedios caseros a sus animales.  

Siempre había tenido claro que me quería dedicar al sector primario y sobre todo trabajar 

con animales.  

En 2005 conocí a Héctor. Tras el fallecimiento de su padre decidió coger las riendas de 

la explotación familiar e incorporarse en 2001 como joven agricultor y ganadero.  

Al terminar mis estudios de ingeniería agrícola en Huesca, realmente lo que me motivaba 

era estar trabajando en la explotación junto con Héctor y en 2017 me incorporé como 

joven agricultora. Al tener la nave ganadera que construyó con su incorporación y las 

tierras familiares, me di de alta formando una explotación agrícola-ganadera bajo la forma 

de titularidad compartida, en la cual los 2 somos titulares de la explotación al 50 %.  

Los comienzos no fueron fáciles, sobre todo por las trabas burocráticas con las que 

topábamos continuamente.  
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Actualmente tenemos una explotación ovina de 750 ovejas y producimos también cereal 

de invierno.  

3- Que ha canviat més des d’aleshores? Aspectes positius i negatius. 

-A pesar de llevar poco tiempo como titular de una explotación lo que más ha cambiado 

ha sido todo el tema de normativas, controles, exigencias, trámites … que nos exigen para 

poder “sobrevivir” en este medio.  

Recuerdo de pequeña que la PAC era un trámite sencillo, con pocos controles y el trabajo 

era gratificante.  

Ahora la PAC es muy engorrosa, todo son controles y exigencias que debemos cumplir 

para poder trabajar en lo que nos gusta. Hay que tomar nota de prácticamente todo lo que 

haces, donde pastan las ovejas, que abono tiras, presentar el censo de la explotación cada 

cuatro meses … y un largo etcétera de cosas que antes no se exigían y la gente ejercía su 

profesión libremente, y los que ahora hemos decidido continuar con ese legado tenemos 

que soportar.  

Otro aspecto que ha cambiado muchísimo es el precio de lo que producimos. Se vende a 

precios ridículos y cuando haces números ves que no llegas porque los ingresos con los 

gastos están descompensados. Recuerdo de pequeña que mis padres vendían corderos a 

11000 pesetas, pero el pienso no era tan caro y te quedaba algo de beneficio. Ahora se 

venden corderos desde 60 € y como muy caros a 82, en alguna ocasión pueden llegar a 

90 €, pero el pienso, luz … se ha encarecido desproporcionalmente.  

Además, ahora topamos con la presencia y protección de especies tales como el oso y el 

lobo que nos supone una gran amenaza y realmente los que estamos en peligro de 

extinción somos los ganaderos de extensivo. Un ataque en zonas de montaña puede 

suponer un fatal desenlace, ya que puede morir todo el rebaño ahogado en un barranco o 

despeñado, además de todas las bajas y abortos que se producirían posteriormente.   

Como aspectos positivos destacaría el avance de la tecnología, la presencia de los drones 

para poder controlar el ganado, los collares GPS, los ecógrafos para hacer ecografías a 

los animales y poder tratar a las preñadas de distinta manera que al resto del rebaño.  

4- Com definiríeu  la ramaderia extensiva i quins beneficis té respecte a la modalitat 

intensiva? 
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-La ganadería extensiva es la que da forma al paisaje, la que mantiene los senderos 

limpios, un arma para luchar contra los incendios forestales, aunque lamentablemente no 

se valora.  

En muchas zonas donde la ganadería extensiva ha desaparecido ahora no existen los 

campos ni los caminos por los que antes corría la gente y los animales pastaban, 

únicamente hay zarzas, robles y maleza que crece a pasos desmesurados.  

La ganadería intensiva se come a la extensiva. La masiva construcción de macro granjas 

hará desaparecer a los pocos rebaños que existen puesto que se pagan por terrenos precios 

descomunales que un ganadero no puede hacer frente para poder seguir con su actividad 

y estará condenado a desaparecer.   

5- Quines creieu que són les principals problemàtiques amb  què s’enfronta la 

ramaderia extensiva actualment? 

Se podría hacer un largo listado de problemas con los que nos encontramos.  

PAC: Cada vez tenemos más controles y exigencias que nos vemos obligados a cumplir 

para poder recibir una compensación económica que cada vez se va reduciendo más.  

Otro aspecto ligado a la PAC son los famosos derechos históricos, que son el arma 

perfecta para ahogar el futuro de un relevo generacional desaparecido.   

Burocracia: Cada vez hay que hacer más tramites con la administración, justificar todo lo 

que produces y con un plazo de tiempo limitado. Siempre nos amenazan con reducciones 

de la PAC y con sanciones, nos hacen sentir como delincuentes, cuando realmente lo 

único que hacemos es trabajar para poder llenar los lineales del supermercado.  

Oso y lobo: Un duro palo para la ganadería extensiva. Como he dicho antes, los que 

estamos en peligro de extinción somos los ganaderos de extensivo.  

Un ataque de oso y sobre todo de lobo, puede dejarnos con el palo en la mano, puede 

dejarnos sin lo que nos da de comer porque fácilmente pueden morir todo el rebaño. Los 

ganaderos terminarán aborrecidos de esta situación, ya que es muy duro psicológicamente 

ver como tus animales sufren un ataque de unos animales que realmente no aportan nada 

en el ecosistema.  

Y realmente la cosa no termina allí, porque si la ganadería extensiva desaparece por culpa 

de estos animales, los bosques estarán cada vez más sucios, los campos se poblarán de 
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malas hierbas y los senderos, por los que ahora caminan las ovejas y por los cuales pueden 

pasar luego los excursionistas, desparecerán.  

Precios: Los precios de venta van descompensados con los gastos que el ganadero tiene 

que asumir en la explotación.  

El precio del pienso, la semilla, abonos, combustibles ha subido drásticamente en los 

últimos años, en cambio el precio al que se vende un cordero es el mismo ahora que hace 

casi 40 años, por lo que la rentabilidad de las explotaciones es difícil.  

Falta de mano de obra: Cada vez hay menos gente que quiere trabajar en este sector. Hay 

que contratar casi siempre a gente extranjera, pero al final nunca terminan el contrato o 

hay que estar pendiente de ellos.  

Falta de relevo generacional: El sector ganadero es un sector envejecido. La gente joven 

no se quiere dedicar a esta actividad, es un gremio muy duro, sacrificado y esclavo. Son 

24 horas y los 365 días al año.   

Las ayudas de incorporación son mínimas para aquellos que han de empezar de cero. Si 

no se parte de una explotación familiar, con naves, maquinaria es muy difícil hacer frente 

a todos los gastos para iniciar la actividad.  

6- Quina opinió teniu de la PAC? 

 La PAC considero que es una buena herramienta ya que es un complemento a nuestra 

economía, pero resulta cada vez más complicada. En cada reforma surgen nuevos 

conceptos y nuevas obligaciones para agricultores y ganaderos y los recortes son cada vez 

mayores.  

Se deberían cambiar varios aspectos o gestionarla de una manera en la que todos 

resultáramos beneficiados y no unos más que otros.  

Un PAC más justa sería aquella en la que no existieran los famosos derechos históricos 

que dan dinero a los que ahora no producen nada.  

Se debería apoyar más a la ganadería del Pirineo ya que debe sobrevivir en una zona 

desfavorecida y los costes de producción son mayores.  
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7-Quines mesures proposaríeu per millorar la situació de la ramaderia extensiva? 

Amb quines mesures es podria assegurar la seva continuïtat? Quines perspectives 

de futur creieu que hi ha pel sector? 

 Para mejorar la ganadería extensiva una de las medidas principales sería buscar un 

equilibrio entre el precio de venta y los costes de producción o que se valorara el producto 

final.  

También sería una buena alternativa poder vender el producto tú mismo, sin necesidad de 

tener que tratar con intermediarios y poder vender en la propia zona, un producto de 

proximidad, sin necesidad de tener que pasar por tantas manos.  

Se debería facilitar los permisos de roturación. La prohibición de poder cortar árboles o 

limpiar una margen hacen que cada vez más los campos que antes se cultivaban se llenen 

de maleza y termine siendo todo un bosque.  

La ganadería en el Pirineo se debería apoyar económicamente. Es más difícil producir en 

zonas de alta montaña que en las zonas del llano.   

Estamos lejos de las materias primas y los costes del transporte encarecen aún más el 

valor del producto que hay que comprar.  

Los inviernos son duros, teniendo que estabular por completo a los animales durante 

meses o bien complementar su alimentación con piensos o maíz.  

No se puede exigir el mismo volumen de ventas a un ganadero de la zona de Benasque 

que a uno de los Monegros. Además, en la PAC el coeficiente de pastoreo en estas zonas 

sufre una reducción abismal. Hay que tener en cuenta que las zonas de montaña tienes 

pendientes, arbolado … pero no por ello las ovejas dejan de pastar allí.  

Si realmente queremos la supervivencia de la ganadería extensiva en el Pirineo se debería 

eliminar la presencia del oso y el lobo porque no la favorecen nada. Los ganaderos temen 

perder su sustento por culpa de estos animales forasteros, que han sido reintroducidos sin 

ningún objetivo.  

Las perspectivas para la ganadería extensivas son pésimas.  

Hay poco relevo generacional y los pocos que deciden emprender este negocio se 

encuentran con infinidad de trabas.  
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Se da mucha importancia a la intensiva mientras que la extensiva pasa desapercibida, sin 

valorarse lo que se produce y lo que realmente aporta al medio y sobre todo a las zonas 

rurales que también van encaminadas a desaparecer.  

Si no se hace nada, la ganadería extensiva tiene los días contados.  
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