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Relació de participants dels centres de recerca i universitats: 
 

Sra. Emma Fàbrega (IRTA) 

Sra. Núria Panella (IRTA) 

Sr. Daniel Villalba (UdL) 

Sra. Maria Teresa Sebastià (UdL) 

Sra. Eva Mainau (UAB) 

Sra. Flor Correa (IRTA-CReSA) 
 
 

Relació de participants a la taula rodona: 

 
Sr. Roger Clavaguera (UP) 

Sr. Josep Bombardó (JARC) 

Sra. Àngela Casanovas (FCAC) 

Sr. Martín Ezpeleta (Associació de Productors de Porcí Ecològic) 

Sra. Maria Carme Soler (Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos-ASFAC) 

Sra. Anna Toda (Federació Avícola Catalana-FAC) 

Sr. Lluís Mauri (Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya-ARCC) 

Sra. Rita Casals (Federació Frisona de Catalunya-FEFRIC) 

Sr. Ricard Parés (Associació Catalana de Productors de Porcí (Assoc. Catalana de Productors de Porcí-

PORCAT) 

Sr. Xavier Ribera (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum-FECOC) 

 

 
 

Resum i conclusions: 
 
El subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària del DARP, Sr. Jaume Sió, obre la 
jornada donant la benvinguda als assistents. 
 
El seminari comença amb l’exposició de les línies de recerca en l’àmbit de la ramaderia ecològica a 
Catalunya per part dels centres d’investigació i universitats que desenvolupen part de la seva activitat 
en aquest sector. Aquesta primera part està moderada pel Sr. Jaume Sió. A continuació es relaciona 
les persones que intervenen i les principals temàtiques d’investigació: 
 
 
 
 
 
 
 

http://agricultura.gencat.cat/ca/
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Intervenció Línies de recerca 

Sra. Emma Fàbrega  

(IRTA) 

 

 
Projecte Quality Pork Chains de desenvolupament de sistemes d’avaluació 
del benestar en la cadena porcina que siguin més sostenibles. 
Projecte IMPRO d’anàlisi i millora de les pràctiques de gestió referents a 
l’estat de la salut en granges orgàniques de vacum de llet. 
Caracterització i eficiència dels agroecosistemes per a una major 
sostenibilitat de producció de porcs ibèrics. 
Avaluació del benestar de les vaques lleteres en sistemes agrícoles de 
petita escala. 
 

Sra. Núria Panella  

(IRTA) 

 

 
Caracterització de la qualitat tecnològica, nutricional i sensorial de la 
carn (diagnosi). 
Diagnosis per a millorar el procés de producció, detectar anomalies i 
plantejar de millores. 
Caracterització de la carn des del punt de vista tecnològic, nutricional i/o 
sensorial, categorització i proposta d’orientació òptima de cada 
categoria. 
Millora del rendiment de peces, característiques tecnològiques, 
nutricionals, sensorials i vida útil de la carn/producte (exportació). 
Revalorització de subproductes o residus d’indústries alimentàries o 
d’indústries càrnies; identificació de noves fonts proteiques. 
Estratègies de maduració de la carn per millorar la palatabilitat de la 
carn. 
 

Sr. Daniel Villalba  

(UdL) 
 

 
Optimització racionament vedells i vaques en ecològic (caracterització 
aliments i recursos naturals; optimització de racions maximitzant l'ús de 
farratges; ús de pastures per a l’engreix de vedells). 
Producció porcina ecològica (característiques del sistema productiu; 
caracterització de les preferències dels consumidor; qualitat de la canal i de 
la carn de diferents tipus genètics; noves estratègies d’alimentació). 
Treballs recents en convencional amb aplicació a l’ecològic de llet (ús d’olis 
essencials en vedells lactants; maneig de l’animal jove i repercussions 
sobre l’engreix i la productivitat). 
Treballs recents en convencional amb aplicació a l’oví ecològic (percepció 
del consumidor sobre la carn d’oví i la carn de proximitat; engreix de xais 
amb unifeed incorporant un elevat percentatge de farratge; engreix de xais 
en praderes i qualitat de la canal i la carn; incorporació de pèsols i garrofa 
en les racions d’engreix de xais i vedells). 
 

Sra. M. Teresa Sebastià 

(UdL) 

 

 
Acumulació de carboni i cicles biogeoquímics en ecosistemes agro-
silvo-pastorals, Biodiversitat, Canvi climàtic, Usos del sòl en 
ecosistemes agro-silvo-pastorals. 
Projecte “Grazing for Carbon”, amb l’objectiu de determinar les 
pràctiques de gestió que optimitzen el segrest de carboni als sòls de les 
pastures, alhora que permeten el desenvolupament d’una ramaderia 
sostenible des del punt de vista ecològic i econòmic. 
 

Sra. Eva Mainau 

(UAB) 

 

 
Projecte Hennovation basat en desenvolupar i avaluar estratègies que 
facilitin l'intercanvi d'informació entre el sector productiu, les universitats 
i l'administració. El projecte aborda dos problemes de la indústria de 
producció d'ous: la prevenció del picatge i el transport i sacrifici de les 
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gallines de rebuig. 
Projecte Retowel de benestar animal i viabilitat econòmica en 
explotacions intensives de porcí i boví on, entre altres aspectes, avaluen 
sistemes alternatius en lactació de porcí. 
 

Sra. Flor Correa  

(IRTA-CReSA) 

 

 
Teràpies alternatives a l’ús d’antibiòtics, mitjançant millores en el 
maneig (bioseguretat), vacunes, pre i probiòtics; zoonosis bacterials i 
resistències antimicrobianes; la influència de la nutrició en la composició 
de la microbiota; microbiota nasal de granges porcines; microbiota nasal 
i fecal de vedells; trasplantament fecal. 
 

 
 
Exposades les principals línies de recerca i treballs realitzats per part dels investigadors dels diferents 
centres de recerca i universitats, la Sra. Neus Ferrete, subdirectora general d’Agricultura del DARP i el 
Sr. Joaquim Xifra, subdirector general de Ramaderia del DARP, procedeixen a presentar la taula rodona 
en la qual s’exposen les necessitats en recerca i transferència tecnològica en ramaderia ecològica. 
 
La taula rodona està conformada pels següents participants: 

- Sr. Roger Clavaguera (UP) 
- Sr. Josep Bombardó (JARC) 
- Sra. Àngela Casanovas (FCAC) 
- Sr. Martín Ezpeleta (Assoc. de Productors de Porcí Ecològic) 
- Sra. Maria Carme Soler (Assoc. Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos-ASFAC) 
- Sra. Anna Toda (Federació Avícola Catalana-FAC) 
- Sr. Lluís Mauri (Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya-ARCC) 
- Sra. Rita Casals (Federació Frisona de Catalunya-FEFRIC) 
- Sr. Ricard Parés (Assoc. Catalana de Productors de Porcí (Assoc. Catalana de Productors de Porcí-

PORCAT) 
- Sr. Xavier Ribera (Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum-FECOC) 

 
El conjunt d’intervencions proposa una sèrie d’aspectes en els quals es considera interessant treballar 
en els àmbits de la recerca i la transferència de coneixement: 
 
 

 Sanitat animal: estudiar sistemes de prevenció de les diarrees post deslletament en porcí; 
fer anàlisis de la flora intestinal i establir la relació entre aquesta i l’estat sanitari dels animals; 
en porcí, prevenir les mamitis i síndromes MMA en lactàncies llargues i ambients en general 
més “bruts”. 
 

 Bioseguretat: convivència de la ramaderia ecològica (i convencional) amb la fauna salvatge 
i risc de transmissió de malalties.  
 

 Alimentació animal: fer recerca en un nou model d’engreix de boví ecològic que sigui viable 
per les explotacions; quant al pinso, necessitat de disposar de matèria primera certificada de 
qualitat amb garanties de no contaminació ni impureses; plantejar una reformulació dels 
pinsos des del vessant ecològic i no una adaptació de les formulacions convencionals; 
fomentar la producció de cereal ecològic destinat a pinso a Catalunya; innovació i millora en 
els prats de dall, conservant les varietats autòctones i consolidant unes bones pastures. 
 

 Instal·lacions: avaluar nous dissenys d’instal·lacions que disminueixin els costos de mà 
d’obra i facilitin el maneig en ramaderia ecològica; estudi del possible aprofitament de restes 
silvícoles com a llits en estabulació del ramat ecològic; establir un protocol de neteja i 
desinfecció d’explotacions per fomentar un equilibri bacterià favorable; millora del disseny de 
parideres i instal·lacions per a la lactació conjunta en porcí. 
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 Comercialització: estudiar nous sistemes d’envasat de la carn que no afectin a la qualitat. 
 

 Depredadors: disposar de sistemes per evitar atacs de depredadors (aeris i terrestres) i no 
tenir la necessitat de tancar tant els ramats. 
 

 Transferència tecnològica: transferir els coneixements de països del nord d’Europa quant a 
instal·lacions de porcí ecològic i producció de pinsos; conèixer experiències exitoses d’altres 
països en ramaderia ecològica; posar en coneixement del sector els avenços que es fan en 
recerca, mitjançant jornades-trobades entre centres d’investigació i ramaders, que al mateix 
temps permetin establir un equilibri entre la recerca que es duu a terme i les necessitats 
reals del sector. 
 

 Comunicació: posar de manifest els beneficis de la producció ecològica en termes de 
sostenibilitat; informar objectivament a la societat de què és i què representa la producció 
ecològica. 
 

 Gestió empresarial: necessitat de fer recerca i assessorament en la reconversió de les 
explotacions ramaderes; estudiar la manera d’ajustar els costos per tal que l’activitat sigui 
rendible pels ramaders; establir sistemes de control per lluitar contra el frau; disposar d’un 
test o sistema senzill per tal que les explotacions puguin valorar el grau d’adaptació a la 
producció ecològica i què els comportaria passar-se a aquest sistema productiu. 

 
 
Finalment es posa de manifest la satisfacció per la trobada, es valora molt positivament i s’expressa la 
voluntat de sumar necessitats i capacitats entre sector, administració i centres de recerca i universitats, 
coordinant esforços per tal d’afrontar els nous reptes plegats. 
 
 
 
 
 

Servei d’Innovació Agroalimentària 
Santa Coloma de Farners, 20 de setembre de 2018 


