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Objecte 

Aquest document pretén ésser un instrument per a poder planificar la introducció del 

pasturatge a les franges al nucli de Castelldefels, com a instrument per a l’acompliment de la 

Llei 5 / 2003 i el Decret 123 // 2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 
 
Introducció i antecedents 
 

Els dos fenòmens històrics amb més incidència sobre el paisatge mediterrani són els focs i el 

pastoralisme (aquesta pràctica s’anomena silvopastoralisme quan es realitza en zones de 

bosc o matollar). I aquests dos fenòmens van lligats de la mà: si disminueix el pasturatge, 

com ha passat a les darreres dècades, canvia el règim d’incendis, i aquests darrers es fan més 

recurrents i de major dimensió. Per això, el silvopastoralisme i la gestió forestal en general, 

en un entorn de canvi climàtic encara més, són més necessaris que mai per a lluitar contra 

els incendis forestals.  

La gestió forestal dirigida a la prevenció d’incendis suposa una despesa important per 

Administracions degut al poc valor del producte final que se’n pot obtenir. Per aquesta raó, 

als anys 80 del segle XX, França va ser pionera amb la posada en pràctica mesures 

agroambientals, basades en un contracte entre Administració i ramader (normalment d’oví – 

cabrum) per a fer servir el silvopastoralisme per a la prevenció d’incendis, ja que podia 

reduir els costos de manteniment de les franges al costat de camins forestals i tallafocs. 

Aquesta idea inicial ha sofert variacions en el mètode d’aplicació amb el pas dels anys, però 

encara és avui vigent a l’Estat francès. Altres regions mediterrànies, poc a poc, també l’ han 

anat incorporant. A Espanya destaca el programa Pastores por el Monte Mediterraneo, de la 

Junta de Andalucía, on poc més de 200 pastors realitzen el manteniment de prop de 8.000 ha 

de franges de camins forestals, tallafocs i àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis.  

I ara, la idea de la incorporació del bestiar per al manteniment dels treballs silvícoles en 

franges, arriba a zones de bosc urbà, com és el cas del municipi de Castelldefels. A 
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Catalunya, ja hi ha alguna experiència d’aquest tipus, essent duradores les del municipi de 

Sant Boi de Llobregat, o la de Sant Pere de Vilamajor.  

 

 

1. Anàlisis de la vegetació de les franges 
 
1.1 Metodologia 

S’han realitzat un total de 36 estacions de mostreig, havent visitat el terreny en pràcticament 

tota la zona de franges que es pretén pasturar, des de l’extrem nord a la zona de Vistalegre, 

fins a la zona més al sud, propera a la plaça Bellavista.  

El mètode de treball està avalat, ja que és el que empren els botànics per a realitzar els seus 

inventaris, i concretament consisteix en la realització d’una inspecció visual sobre el terreny,  

de dimensió variable, segons el que permeti la zona de franja avaluada. La superfície 

mínima mostrejada ha estat de 10 * 10 m en cada estació, però la majoria de vegades s’han 

pogut realitzar 2 o 3 parcel·les de 10 * 10 m.  

Les variables anotades amb la inspecció visual són: 

- recobriment arbori 

- recobriment arbustiu i alçada 

- recobriment herbaci i alçada 

- identificació de les diferents espècies, tant herbàcies com arbustives 

- recobriment de les diferents espècies, tant herbàcies com arbustives 

- anotació d’alçada de les espècies quan superen els 60 cm. 

Totes les estacions de mostreig han estat en zones on s’ha realitzat treball mecànic, ja que 

aquestes són les àrees que ofereixen possibilitat de transitabilitat al bestiar. Només en un 

cas, es va fer una estació de mostreig en una àrea sense intervenció mecànica, per a poder 

tenir un testimoni d’aquest tipus de vegetació. 

En 4 ocasions, s’han realitzat la selecció d’estacions de mostreig veïnes físicament (l’una al 

costat de l’altra, fins un total de 8 estacions). Sempre ha estat entre zones que tenien la 

mateixa estructura de vegetació, el mateix relleu, la mateixa situació dins el vessant, la 

mateixa entrada de llum al sòl i la única diferència era el temps que tenien des de la darrera 
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estassada. La informació resultant d’aquests inventaris ens pot indicar quines espècies surten 

beneficiades en cas que deixem evolucionar molt temps la vegetació sense estassar-la. 

 

1.2  Tipologies vegetals 

Es considera que les variables de recobriment són les més interessants per a oferir la 

informació de quina és l’estructura de la vegetació a les franges. L’alçada es regula 

completament amb les actuacions d’estassada, mentre que el recobriment, tot i que pateix 

modificacions no es veu molt influenciat pel treball mecànic. Per això, per a determinar les 

tipologies vegetals s’ha emprat el recobriment. 

S’han determinat tres tipologies d’estructura de la vegetació a les franges, que són les 

següents: 

 

- tipologia 1: domini de recobriment herbaci, amb domini de càrritx. En aquesta 

tipologia el càrritx és la principal espècie de l’estrat herbaci. Ha suposat el 55,55 % 

de les estacions de mostreig. 

 

- tipologia 2 domini de recobriment herbaci, sense domini de càrritx. En aquesta 

tipologia hi ha espècies herbàcies (quasi sempre gramínies) que tenen un 

recobriment similar o superior al del càrritx. Ha suposat el 27,77 % de les estacions 

de mostreig. 

 

- tipologia 3: domini de recobriment arbustiu. El recobriment del matollar és 

superior al de l’estrat herbaci. Ha suposat el 16,16 % de les estacions de mostreig. 

Aquesta tipologia només es troba des de Can Roca cap al sud.  

Aquestes dades indiquen que la vegetació dominant, d’una forma molt clara,  és la  de 

tipologia 1, amb domini de recobriment herbaci, i domini de càrritx. Amb el càrritx, un dels 

efectes més negatius que ocorre, és que hi ha una estratificació de l’estrat herbaci: si 

passa molt temps després de l’estassada, el càrritx creix molt en alçada, i llavors no 

deixa passar la llum a les altres espècies herbàcies que sempre queden amb una alçada 
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inferior. D’aquesta forma, la resta d’espècies herbàcies, van perdent recobriment poc a poc 

en favor del càrritx.  

En les estacions de mostreig veïnes físicament, s’ha detectat en dos casos que la 

parcel·la que porta més temps sense estassar canvia de tipologia respecte a l’estassada 

més recentment: 

- en un cas es passa de la tipologia 2 a la 1, això vol dir que el càrritx es fa dominant a 

la parcel·la amb el pas del temps, 

- en una altre cas es passa de la tipologia 1, amb domini de càrritx, a la tipologia 3, 

amb domini de matoll. 

Això indica que els efectes de la NO gestió portarien majoritàriament cap un domini de 

la vegetació de TIPUS 3 en les zones de poc recobriment herbaci, que solen ser les de 

sòl més pedregós, i del TIPUS 1 en les àrees on domina el càrritx i hi ha molt poc 

matoll. 

 

Imatge 1. L’estructura més freqüent de les franges és el de feixes molt estretes. En la imatge, una zona 

gestionada, amb domini de recobriment herbaci. 
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Imatge 2.  Un dels problemes de la no gestió pot ser que en algunes superfícies la vegetació evolucioni cap 

una trama força continua de matoll. 

 

Imatge 3. Vista del nucli urbà de Castelldefels des d’una zona molt propera a cal Ganxo. 
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Figura 1. Plànols de la zona de treball. A la part superior, es pot veure la zona de Cal Ganxo, la deixalleria i 
Visatalegre. En aquesta zona dos terceres part de les estacions de mostreig han resultat ser de la tipologia 
1, i una tercera part de la tipologia 2. A la part inferior des la zona de Can Roca cap al sud. En aquesta zona 
el 58,5 % de les estacions de mostreig han estat de la tipologia 1, el 12,5 % de la tipologia 2 i el 25,0 % de la 
tipologia 3. S’observa doncs, com la tipologia 3, corresponent al domini de matoll, és present només de Cal 
Ganxo cap al sud. 
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Descripció de la tipologia 1 

Domina clarament el càrritx amb més de la meitat del recobriment de la parcel·la (Taula 1). 

El conjunt d’altres gramínies està format, ordenat de més a menys recobriment,  per 

Oryzopsis lliacia, Hyparrenia hirta, Brachypodium retusum, Carex sp. i Brachypodium 

phoenicoides.  

Hi ha altres espècies arbustives amb poc recobriment als inventaris, i amb presència en un 

pocs d’ells com són les estepes, el ginebró (Juniperus oxycedrus), espècies lleguminoses 

com la gatosa o argelaga (Ulex parviflorus), i la ginesta (Spartium junceum), o el Rhamnus 

lycioides. 

 

Taula1 . Percentatge de recobriment de les espècies a la tipologia 1, i índex de presència 

(% de vegades que s’han inventariat l’espècie en qüestió en el total d’estacions de mostreig 

d’aquesta tipologia) 

 Promig (%) Presència (%) 

Espècies herbàcies   

càrritx 52,5 100,0 

altres gramínies 11,7 100,0 

Espècies arbustives   

llentiscle 12,7 100,0 

arboç 6,3 75,0 

coscoll 5,4 50,0 

bruc d’hivern 7,3 33,3 

romaní 0,9 25,0 
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Imatge 4.  Tipologia 1, amb un sotabosc clarament dominat pel càrritx. 
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Imatge 5. Planta de càrritx, amb el seu plomall. 
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Descripció de la tipologia 2 

Dominen les espècies herbàcies diferents al càrritx, amb més d’un 60 % del recobriment 

total (Taula 2). Destaca la gramínia Oryzopsis miliacia. Els fenaços, la suma de 

Brachypodium phoenicoides i Brachypodyum retusum tenen prop d’un 20 % de recobriment. 

L’estrat arbustiu no arriba al 20 % de recobriment,amb domini del llentiscle i el coscoll. 

 

Taula 2. Percentatge de recobriment de les espècies a la tipologia 2, i índex de presència (% de 

vegades que s’han inventariat en el total d’estacions de mostreig d’aquesta tipologia) 

 Promig (%) Presència (%) 

Espècies herbàcies   

Oryzopsis miliacia + Hyparrhenia hirta  20,6 100,0 

càrritx 16,9 100,0 

fenaços 19,0 75,0 

altres gramínies 4,3 37,5 

Espècies arbustives   

coscoll 9,3 77,7 

llentiscle 7,3 88,9 

altres matolls entre 1 i 5 100,0 

 

Oryzopsis miliacia e Hyparrhenia hirta es consideren de forma conjunta perquè són dues 

gramínies de fulla plana, que poden er ben consumides pel bestiar oví, i que apareixen 

normalment als mateixos indrets amb un bon recobriment. Poden formar herbassars alts en 

la zona de solars propers als jardins. L’espècie H.  hirta en rebrotar en zones estassades és 

molt tendra i te les fulles molt verdes i quan és fa gran és presenta en forma de mates molt 

altes amb molta part seca, mentre que O. miliacia es manté més o menys sempre verda. 
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Imatge 6. Tipologia 2. En la part superior herbassar alt amb domini d’Hyparrhenia hirta i Oryzopsis miliacia. En la 
part inferior, imatge corresponent a  una zona recentment estassada on actualment el recobriment de càrritx és 
inferior a la resta d’espècies herbàcies, però que amb el pas del temps pot esdevenir tipologia 1, pel ràpid 
creixement del càrritx. 
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Imatge 8. Espècie Oryzopsis miliacia en la part superior e Hyparrhenia hirta en la part inferior. Són les dues 
espècies més representatives de la tipologia 2. 
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Descripció de la tipologia 3 

El matoll te una mica més d’un 50 % del recobriment de la parcel·la destacant, sobretot el 

llentiscle, amb prop d’un 20 % del recobriment. La resta d’espècies arbustives importants 

estan entre el 7 i el 10 % de recobriment. Aquesta tipologia sol ser força present en sòls 

magres i pedregosos. 

 

Taula 3. Percentatge de recobriment de les espècies a la tipologia 3, i índex de presència (% de 

vegades que s’han inventariat en el total d’estacions de mostreig d’aquesta tipologia) 

 Promig (%) Presència (%) 

Espècies herbàcies   

càrritx 19,2 100,0 

Altres gramínies 2,7 83,3 

Espècies arbustives   

llentiscle, Pistacia lentiscus 20,3 100,0 

Arboç, Arbutus unedo 10,2 83,3 

Gatosa, Ulex parviflorus 9,3 50,0 

bruc d'hivern, Erica multiflora 7,7 50,0 

Coscoll, Quercus coccifera 7,0 66,6 

 
 
El càrritx té més del 50 % del recobriment a la tipologia 1, mentre que a la tipologia 2 i la 3, 

on no és dominant, te un valor entre un 17 i un 19 %. Això indica que és l’espècie vegetal 

més important en el conjunt de les franges. 
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Imatge 9.  Imatge de la tipologia 3 a la part superior, i del llentiscle, principal matoll d’aquesta tipologia, a la 
part inferior 
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Imatge 10. Altres matolls amb recobriment alt a la tipologia 3. Part superior esquerra: arboç; part superior dreta: gatosa; part 
inferior esquerra: bruc d’hivern; part inferior dreta: coscoll. 
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2. Planificació del pasturatge 
 

2.1 Tipus de bestiar  
 
Hi ha tres tipus de bestiar proposats, dels quals es pot avaluar la seva idoneïtat per a realitzar 

el pasturatge: ovelles, cabres, i ramat mixt d’ovelles i cabres. 

 
Algunes idees per valorar el diferent comportament entre ovelles i cabres són les següents:  

- les ovelles tenen preferència pel consum d’espècies herbàcies, mentre que les cabres 

prefereixen de forma molt clara el matoll. 

- les ovelles també poden menjar brots tendres (sense molta part llenyosa) de matoll; això 

vol dir que les zones recentment estassades serien adequades per al pasturatge d’aquest tipus 

d’animals, ja que hi hauria, alhora, recobriment herbaci matollar no molt llenyós. 

- les cabres s’apropen més als marges entre franja i bosc, on la vegetació és més densa. 

També poden entrar al bosc, si la transitabilitat ho fa possible. 

- les cabres poden donar algun problema de maneig dintre de l’estable, pel seu caràcter de 

vegades poc pacífic. 

L’aspecte més important per a poder entendre la reducció de biomassa de les franges 

és la selecció que exerceixen els herbívors sobre les diferents espècies vegetals. Així, hi 

ha algunes espècies que són molt consumides, altres completament rebutjades, i altres que 

són ben consumides per un tipus d’animal i rebutjades per un altre.  

De les espècies vegetals més freqüents a la vegetació de les franges de Caastelldefels, es 

mostra a la Taula 4 quin pot ser el consum que en poden fer ovelles i cabres, classificant-lo 

en una escala segons diferents categories (consum nul, poc consum, consum mig, consum 

alt), a partir de dades recollides pel Grup de Sistemes Silvopastorals del CTFC.  
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Taula 4. Consum de les espècies vegetals de les franges. Escala emprada: nul, 

poc, mig, molt). S’exposen les espècies vegetals amb el seu nom popular 

Espècies vegetals Ovella Cabra 

Espècies herbàcies   

Càrritx Poc Nul 

Oryzopsis miliacia Alt Poc 

Hyparrhenia hirta Mig Poc 

Altres  Mig Poc 

Matolls freqüents   

Llentiscle Nul Poc 

Arboç Poc Alt 

Coscoll Poc Mig 

Bruc Poc Alt 

Romaní Poc - Nul Poc 

Gatosa Nul Poc 

Matolls poc freqüents   

Estepes Nul Poc 

Alzina Alt Alt 

Bodja Alt Alt 

Farigola Nul Nul 

 

A partir dels consums exposats, es proposa un gradient de reducció de biomassa a les 

franges segons tres tipus de ramat (oví, cabrum, i mixt d’oví cabrum) a la Taula 5. 
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Taula 5. Reducció de biomassa a les franges que hi pot haver segons tipus de ramat 

Grau de reducció 

biomassa 

Tipologia 1: 

domini càrritx 

Tipologia 2: 

domini herbaci, no domini càrritx 

Tipologia 3: 

domini arbustiu 

Major grau de reducció Mixt Oví Cabrum 

Grau de reducció 

intermedi 
Oví Mixt Mixt 

Menor grau de reducció Cabrum Cabrum Oví 

 

En funció de les circumstàncies exposades es proposen dues alternatives com a tipus de ramat: 

1. Ramat mixt oví cabrum, amb 90 % d’oví i 10 % de cabrum. És molt similar a un ramat 

d’oví, incorporant alguna virtut de les cabres. Les ovelles poden consumir mitjanament 

bé l’estrat herbaci, i les cabres poden consumir matoll i ajudar a donar més dinamisme al 

bestiar, entrant en llocs on la vegetació comença a tancar-se, menjant en marges de 

parcel·les (és possible que entrin als anomenats “solars”, encara que no estiguin 

estassats),  i ajudant a moure el ramat en dies que les ovelles no vulguin caminar gaire. 

2. Ramat de cabres: encara que la vegetació sigui més adient per oví o un ramat mixt, la 

opció d’escollir cabres pot ser bona per als primers anys per a poder controlar 

l’emmatament d’algunes zones (generalment parcel·les ja estassades on el matoll ja 

ocupa força recobriment) on les ovelles ja no entrarien en l’actualitat perquè no són 

gaire transitables. També podrien entrar als marges dels jardins, en les zones 

anomenades “solars”. La idea seria que escollir aquest tipus de ramat seria per a facilitar 

que en al futur un ramat d’ovelles pogués pasturar més superfície, i tenint una estructura 

de vegetació més adequada pel bestiar oví. 

En tots dos casos es proposa optar per espècies d’animals acostumades a menjar en pastures 

arbustives en ecosistemes mediterranis. La raça d’ovella Ripollesa i la raça de cabra de 

Rasquera serien les races autòctones per les que es podria apostar. 
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Imatge 11. A la part superior, ramat d’ovella Ripollesa en pasturatge de franges. A la part inferior, 
ovella mossegant el càrritx 
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Imatge 12. A la part superior, ramat de Cabra Blanca de Rasquera en pasturatge de franges. A la 
part inferior, cabra a punt de mossegar la gatosa. Fotos cedides per l’associació La Gaiata 
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2.2  Complement alimentari 
 

Com a possibles complements alimentaris per a donar un aliment de qualitat pel bestiar es 

pot optar pels dos següents: farratge d’alfals, gra d’ordi. Per a decidir quina opció es tria 

s’avaluen els següents aspectes: preu del producte, idoneïtat per a la dieta del bestiar, 

necessitats d’espai per emmagatzemar el complement. 

També cal considerar la palla, que en aquest cas és imprescindible per a fer jaç per al bestiar 

(molt important, i especialment els dies que plou), i també per a donar aliment quan el ramat 

torna a l’estable. 

 
Preu del producte 
 
En el cas de l’ordi i l’alfals el preu actual és menor a la mitja de l’any 2013, però l’alfals és 

un 15 % més barat que no pas l’ordi. La palla ha tingut un preu estable en tota la segona 

meitat de 2013. 

 

Taula 6. Preu del gra d’ordi i l’alfals fenificat 

Producte Preu mig any 2013 (€  kg-1) Preu segona setmana desembre (€  kg-1) 

Gra d’ordi 0,212 0,183 

Alfals fenificat 0,196 0,168 

Palla 0,049 0,049 

Referència per al preu de l’ordi: Llotja de Barcelona; referència per al preu de l’alfals: Mercolleida; 
referència per a la palla: preu per a tot Catalunya que s’ha mantingut estable tota la segona meitat 
de l’any 2013. 

El cost es pot encarir considerablement pel transport a l’explotació i la distància a les zones 
productores (la comarca de l’Anoia seria la zona productora de cereal i palla més propera a 
l’explotació, mentre que en el cas de l’alfals seria la depressió de l’Ebre -comarques de l’Urgell, 
Segrià o la Noguera-. 

 
També cal considerar dintre del preu final, el transport fins a l’explotació, o 

l’emmagatzematge i processat (ensacat de l’ordi per exemple) per part de l’intermediari . És 

per això que és proposa un augment del preu sobre el de la Taula 6 d’un 35 %. A més, 

la dificultat de trobar aquest tipus de complement en zones properes pot ser un problema.  
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Idoneïtat per a la dieta del bestiar 
  
Els components bàsics de la dieta del bestiar són la proteïna, l’energia, i la fibra. 

A través d’anàlisis bromatològics realitzats pel Grup de Sistemes Silvopastorals del Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya, el matoll i l’herba de zones de bosc són més deficients 

pel que fa a l’energia que aporten al bestiar, que no pas pel que fa a la proteïna. 

Dels dos tipus de complement alimentari l’alfals te molt bona aportació en proteïna, mentre 

que el gra d’ordi te molt bona aportació energètica. Això fa pensar que el gra d’ordi seria un 

complement més adequat perquè pot suplir el baix contingut en energia de l’alimentació 

obtinguda a les franges. 

 
 
Necessitats d’espai per emmagatzemar el complement 
 
És més gran en el cas del farratge d’alfals que no pas per a l’ordi. Per a l’ordi faria falta un 

parell de palets per posar a sobre els sacs i un tendal per a tapar-lo. Per a l’alfals poden ser 

necessaris uns 25 m2 o potser més. En el cas de l’ordi la necessitat d’espai seria 

pràcticament mínima si es va reposant la matèria primera cada setmana o quinze dies.  

 
 
Dosis proposada 
 
Triant com a complement l’odi, es proposa una dosi diària de 150 gr de gra per cap. Això 

pot suposar aproximadament un 25 % de les necessitats diàries d’un cap petit (ovella o 

cabra) en estat de manteniment (fora de la gestació o cria de xai o cabrit). Aquesta dosi pot 

ser important per estimular el bestiar a buscar els components de la dieta de pitjor qualitat, 

que es corresponen amb la vegetació que trobaran a les franges. 

Hi ha l’opció de fer flexible la dosi: així, en el moment de major creixement de la vegetació 

(donat que la vegetació és tendra i de major qualitat), és possible no donar complement, i 

quan la vegetació estigui molt seca, donar-ne. Aquesta seria la millor tria.  

Llavors, es pot acordar en el contracte amb el pastor de donar-li 150 gr per cap i dia per tot 

el període que hagi de pasturar, i que sigui ell que ho distribueixi de forma contínua, o bé 

que s’adapti segons l’estat de la vegetació de les franges. 

Per a les ovelles amb període de cria (les que tenen un xai petit) es proposa augmentar la 

dosi a 300 gr. al dia, incorporant també el farratge d’alfals, amb una dosi de 300 gr. cada 
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dia. Aquesta dosi s’hauria de mantenir durant els 50 dies del període de lactació de dels xais 

o cabrits amb les seves mares. A la Taula 7 es pot veure un resum de les dosis proposades. 

 

Taula 7. Complement alimentari segons estat fisiològic del bestiar 

Tipus complement Fora del període de cria Durant el període de cria 

ordi 150 gr. 300 gr. 

alfals Sense aportació 300 gr. 

 

Segons el preu de l’ordi, es mostra la despesa total, en € any-1 que podria suposar en 

diferents escenaris de dimensió del ramat i període de pasturatge. Es consideren els preus de 

referència de les llotges més un 30 %.  

Per a la palla la dosis no és del tot lineal segons el número de caps, donat que una part 

serveix per a jaç. És considera, per cada dia 1 kg de consum per 5 caps petits, més 5 kg 

diaris de jaç. 

 
 

El preu final podria ser similar en el cas de l’alfals i el gra d’ordi però hi hauria una major 

disponibilitat per a trobar ordi que no pas alfals en l’àmbit geogràfic proper a l’explotació. 

El complement d’ordi, amb l’aliment obtingut a les franges pot donar una dieta equilibrada 

entre proteïna i energia al bestiar. L’ordi és el complement que més pot estimular al bestiar 

al consum de les parts fibroses (herba seca) i lignificades (brots dels matolls) de les franges. 

Es proposa una dosi de 150 gr i dia per cap petit. El cost pels animals en cria hauria 

d’augmentar a 300 gr i dia, i caldria incorporar una dosi d’alfals de 300 gr. i dia. També 

faria falta palla, i se’n proposa una dosi de 1 kg per cada 4 caps petits, més 5 kg diaris de 

jaç. 
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2.3  Època de pasturatge 
 
Per a determinar l’època de pasturatge adequada s’ha utilitzat com a instrument el diagrama 

ombrotèrmic de Gaussen, obtingut a partir de dades del Servei Metereològic de Catalunya. 

Aquest diagrama permet donar una orientació dels moment s de l’any més favorables per a 

la producció vegetal, i dels més desfavorables. 

 

 

Diagrama ombrotèrmic de Gaussen
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Figura 2. Diagrama ombrotèrmic de Gaussen per a l’estació de Viladecans. S’ha considerat l’estació 

de Viladecans com una de les més properes, i molt idònia per tenir orientació directa a mar, igual 

que les franges del terme de Castelldefels 

 
El diagrama ombrotèrmic s’ha elaborat amb les dades dels anys 2009 a 2012. Pel que 

sembla són anys més aviat humits, però donen una orientació de com pot funcionar la 

producció vegetal d’un ecosistema amb aquestes condicions climàtiques. Es ressalten les 

següents característiques: 

- els mesos de setembre i octubre tenen un pic de precipitació. També destaca el mes de 

març amb una precipitació alta 
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- hivern suau: la temperatura mitja no és baixa, sempre superior a 7,5 ºC. Aquesta 

característica és important perquè per sobre d’aquesta temperatura hi pot haver producció 

vegetal. Només hi ha entre 5 i 10 dies de glaçada, concentrats entre els mesos de gener i 

febrer, cosa que també indica que les condicions a l’hivern són bones per a la producció 

vegetal. 

- risc de sequera molt clar entre juny i agost (la línia blava i la vermella s’apropen). En cas 

que hi hagi un any amb poca precipitació, aquest risc també es donaria als mesos de maig i 

juny.  

 

Amb aquestes característiques, el moment adequat per a fer el pasturatge de les franges es 

situa entre els mesos de novembre i abril, període amb poc risc de secada. En aquests mesos 

és probable trobar vegetació herbàcia verda, la qual cosa facilita que hi hagi un alt consum 

per part dels animals, minimitza que se’ls hi hagi de donar complement alimentari, i també 

en disminueix el consum d’aigua. Dintre d’aquests mesos, final de febrer i març sembla que 

pot ser el més adient per a que els matolls facin la brotada més important de l’any, i que hi 

hagi també un augment de producció herbàcia respecte a mesos anteriors, i llavors seria 

molt important tenir el bestiar en pasturatge en aquest moment de l’any. 
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2.4  Infraestructures mínimes pel manteniment del ramat 
 
Estable 

La necessitat d’espai, incloent estable, complement alimentari i menjadores pel bestiar pot 

ser de 0,8 – 1 m2. Les mares amb xai poden necessitar una mica més d’un metre quadrat. 

Donat que el nombre de mares amb xai pot ser variable, es proposa un interval de superfície 

i no un valor fix. La part coberta de tot l’espai  pot ser del 75 %, donat que si no plou el 

bestiar no cal que estigui completament sota teulada. 

 

Abeuradors 

Les necessitats hídriques del bestiar que es proposa per a pasturar són les següents: 

2-3 litres, en el cas de les ovelles, 

4-5 litres, en el cas de les cabres. 

En tots dos casos, en cas que estiguin en període de cria, les necessitats augmenten. 

Tenint en compte que hi hauria disponibilitat d’aigua a l’estable, només seria necessària 

l’adquisició d’abeuradors d’aigua. Es proposa l’adquisició d’un o dos abeuradors de 

poliestirè, en la fase inicial del projecte,  amb capacitat per a 200 litres, a preu entre 170 i 

190 € la unitat. 

 

 

 

Una altra opció seria buscar abeuradors de segona mà o emprar banyeres ja emprades que es 

poden recollir de la deixalleria del mateix municipi.  
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Menjadores per l’ordi 

Per donar l’ordi al ramat el més còmode poden ser menjadores (també anomenades canals) 

com les de la imatge.  

 
La idea seria que entre totes les canals hi hagi una llargada suficient per a que hi càpiga tot 

el ramat, entre les dues bandes, i l’espai lateral. És important que hi hagi espai suficient per 

a que hi càpiga tot el ramat donat que el bestiar va a buscar molt àvidament el gra, i podria si 

no hi hagués suficient espai podria ser que alguna ovella o cabra es quedés sense menjar. 

Hi ha una opció que és la compra de canals a un proveïdor (imatge de l’esquerra). Les 

menjadores són de xapa galvanitzada i poden tenir un preu entre 125 i 150 € per una 

longitud entre 1,5 i 2,5 m,per 1 metre o 1,5 metres d’amplada. 

Hi ha l’opció de fabricar les canals de fusta (imatge de la dreta), el que podria abaratir els 

costos. 

També es pot cercar canals de ferro o xapa galvanitzada de segona mà. 

Tenint en compte que una ovella pot ocupar 0,40 metres lineals d’amplada, i la cabra 0,30 

metres lineals,  aproximadament, a la Taula 9 es mostra els metres lineals que caldria 

aconseguir intentant aconseguir una llargada per un ramat de 80 caps, 100 caps, o 120 caps. 
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Taula 8. metres lineals de menjadora necessaris segons el nombre de caps del ramat 

Tipus ramat 80 caps 100 caps 120 caps 

Ovella 32,0 ml 40,0 ml 48,0 ml 

Cabra 24,0 ml 30,0 ml 36,0 ml 

Mixt (90 % ovella – 10 % cabra) 31,2 ml 39,0 ml 46,8 ml 

ml: metres lineals 

 
 
Menjadores per la palla 
 
Les menjadores per a palla són com les que hi ha a la imatge, de 2,0 -2,5 metres de llarg, per 

0,6 metres d’amplada, per 1,5 metres d’alçada.  

 

 

El seu preu està entre 200 i 250 €. És creu que serien necessàries 2 menjadores d’aquest 

tipus. No cal que hi hagi espai per a tot el ramat.  

També tenen la possibilitat de posar-hi ordi, la qual cosa vol dir que poden servir per 

aconseguir arribar als metres lineals necessaris de menjadora per donar el complement 

d’ordi.  
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L’espai necessari de l’estable està entre 0,8 m2 i 1 m2 per cap, considerant espai per a 

l’estada a la nit del bestiar, separacions per a lots de mares amb cria, e infraestructures. Hi 

ha un equipament mínim que s’hauria d’adequar dintre l’estable que són les menjadores per 

la palla i els abeuradors, així com les canals en cas que es vulgui donar ordi al bestiar.  

No s’ha considerat l’espai del femer. 

En tots els casos, es pot valorar la possibilitat de buscar equipament de segona mà o reciclar 

objectes que poden fer la funció que es pretèn. 
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3. Posada en pràctica del pasturatge a partir dels conceptes exposats 
 

1. Calendari de pasturatge: s’ha proposat de novembre a abril. Donat que no es 

coneix les hectàrees que es podran pasturar actualment, ni la magnitud del ramat, es 

fa difícil preveure quan temps podrà estar el bestiar a les franges. La situació idònia 

seria fer una prova pilot durant els mesos de febrer, març i abril (moment en que la 

vegetació fa el principal creixement de l’any), i a partir d’aquí, i tenint en compte 

que s’afegirà més superfície estassada en els propers anys, anar ajustant el període de 

temps. Si hi hagués el total de 60 ha disponibles per a ser pasturades, es podria tenir 

un ramat de dimensió entre 100 i 150 caps en el període novembre – abril sense 

problema. 

2. Rutina diària del ramat: l’horari de pasturatge del bestiar pot ser des de les 11 del 

matí fins a les 5-6 de la tarda. Tant si és surt des de l’actual àrea recreativa Can 

Roca, on es vol fer l’estable, en direcció cap a Vistalegre, com si es fa en direcció 

cap a la rotonda Bellavista, els trajectes es podrien fer bé amb un sol dia, ja que en 

tots dos casos el desplaçament d’anada està al voltant de 2,5 km. Només seria 

necessari abeurar el ramat abans de sortir al matí i al tornar a la tarda a l’estable, amb 

la qual cosa no es precisa la necessitat d’habilitar algun punt d’aigua en les zones de 

franges.  

3.  Complement alimentari del bestiar: cal donar-lo al matí just abans d’enviar el 

bestiar a pasturar. És una operació que amb tan sols 10 minuts pot estar 

completament realitzada (donar el complement + ingestió per part del ramat). La 

palla es posaria al arribar el bestiar a la tarda. 

4. Ramat a triar: per als primers anys, amb situació d’experiència pilot, hauria de tenir 

requeriments energètics baixos, evitant fer l’època de cria del bestiar pasturant a les 

franges. Llavors seria interessant poder triar un ramat de la zona del Garraf o Baix 

Llobregat, que pogués portar un lot molt petit a les franges del nucli de 

Castelledefels i tingués una altra part del ramat a la seva pròpia explotació. També 
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seria interessant fer-ho d’aquesta forma perquè si la explotació te només els caps que 

hauran d’anar a pasturar a les franges (serà un ramat molt petit) no tindrà viabilitat 

econòmica. 

Encara que es proposa que per als primers anys es faci el pasturatge amb un ramat fora 

de l’època de cria, els càlculs de la superfície de l’estable s’han fet considerant necessitat 

d’espai per a mares amb xai, perquè en el futur, si es pastura durant 6 mesos, haurà de 

ser així. 

 

5.  Nombre de caps del ramat, i encaix amb l’època de pasturatge 

L’objectiu a acomplir amb el pasturatge de les franges ha de ser minimitzar al 

màxim el combustible fi (que es correspon principalment amb l’estrat herbaci, i 

que és el que més es relaciona amb la capacitat d’ignició), i evitar tant com sigui 

possible el creixement de l’estrat arbustiu. 

Això es pot assolir amb ramats de diferent magnitud i períodes de pasturatge més o 

menys llargs, impossibles de determinar de forma exacta, tot condicionat a la gran 

variabilitat climatològica que afecta a la producció vegetal segons el tipus d’any (anys 

humits enfront d’anys secs), i també a altres condicionants com la dimensió que es 

disposi per a tenir el bestiar estabulat. 

Per a trobar escenaris per al càlcul de costos, s’han considerant referències de càrregues 

ramaderes que s’empren per a estudis en ecosistemes mediterranis, que determinen que 

amb una superfície d’entre 25 i 30 ha de franges, un lot de 120 caps d’ovella o cabra, 

podria arribar a pasturar un període màxim de mig any.  

Així, com a referència per aquest estudi es proposen tres tipus de ramats segons la seva 

grandària: 80 caps, 100 caps i 120 caps. I tres possibles períodes de pasturatge: 3 mesos, 

4 mesos, i 6 mesos.  

Alhora, amb un ramat amb un sistema de reproducció continu durant l’any,  en un 

període de 3 mesos hi podria haver el 25 % de les femelles reproductores en període de 

cria, en un període de 4 mesos podrien ser un 33 % de femelles reproductores en període 

de cria, i en 6 mesos, la meitat de les femelles arribarien a estar en període de cria. 
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4. Costos de la introducció del silvopastoralisme a les franges del nucli de 

Castelldefels 

 

Es valoren els costos per als diferents escenaris plantejats.  

Es consideren els següents costos: 

- mà d’obra del pastor, 

- diferència respecte un altre sistema de producció 

- les infraestructures, suposant un període d’amortització de 15 anys. Es valora el cost 

d’adquisició dels materials de fàbrica. 

- el cost de l’alimentació, considerant una dosi d’ordi de 150 gr per cap i dia, i la palla. 

- Cost de combustible per desplaçaments diaris del pastor per arribar a l’explotació 

 

Mà d’obra del pastor 

Es proposen diferents orientacions que s’haurien de tenir presents per a pagar al pastor que 

assumeixi la tasca de conduir el ramat per les franges. La quantitat pagada, en total, hauria 

de ser la consideració d’algun d’aquests conceptes, bé un de sol o bé la suma d’algun d’ells. 

1. Cost d’una Unitat de Mà d’Obra Interna de la pròpia explotació, que es valora amb 1.200 

€ al mes per a explotacions d’oví – cabrum. 

2. Considerar una part de l’estalvi de costos respecte al manteniment mecànic de les franges. 

Aquest concepte es pot valorar millor des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 

3. Educació ambiental i divulgació de l’activitat que pot realitzar el pastor entre la població 

local. 

 

Diferència respecte un altre sistema de producció 

Valorar pagar el “lucre cessant” entre una explotació que pastura bona part de l’any a les 

franges, amb una altra que tingui alimentació pel bestiar de millor qualitat. A títol orientatiu, 

una explotació amb una alimentació de qualitat podria arribar a 1,35 xais per ovella i any, 

mentre que amb el pasturatge de les franges serà difícil passar de 1 xai per ovella i any. Per 
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al cas de les cabres no es considera lucre cessant, ja que aquest bestiar pot obtenir bons 

rendiments reproductius pasturant en zones de bosc o pastures arbustives.  

 

Sistema 1. 1 xai per ovella i any, amb 0,9 xais venuts.  

Total import per venda de xais en un ramat de 80 caps totals (70 femelles reproductores), a 

preu de venda del xai de 60 €: 3.780 €;  

en un ramat de 100 caps totals (87 femelles reproductores): 4.698 €;  

en un ramat de 120 caps totals (105 femelles reproductores): 5.670 € 

 

Sistema 2. 1,35 xais per ovella i any, amb 1,20 xais venuts. Total import per venda de xais, 

en un ramat de 80 caps (70 femelles reproductores): 5.040 €, 

en un ramat de 100 caps (87 femelles reproductores): 6.264 € 

en un ramat de 120 caps (105 femelles reproductores): 7.560 € 

 

Cost total: diferència entre el Sistema 2 i el Sistema 1:  

Ramat de 80 caps: 1.260 € anuals 

Ramat de 100 caps: 1.566 € anuals 

Ramat de 120 caps: 1.890 € anuals 

 

Infraestructures 

2 menjadores per a palla a 225 € la unitat: 450 €.  

1 abeurador: 190 € 

2 Canals per a ordi a 125 € la unitat: 250 € 

Total: 890 €. Amb una amortització de 15 anys: 59, 33 € anuals 

 

Caldria sumar-hi el cost de la construcció de l’estable 
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Alimentació 

A les Taules 9, 10 i 11 es presenten els costos en relació al complement alimentari segons la 

grandària del ramat, i el període de pasturatge a les franges 

 

Taula 9. Despesa en complement d’ordi segons diferents escenaris (€) 

 Dimensió del ramat 

Període temps de pasturatge Amb 80 caps petits Amb 100 caps petits Amb 120 caps petits 

3 mesos  333,5 416,9 500,3 

4 mesos 469,6 528,3 704,4 

6 mesos 800,4 900,5 1200,7 

150 grams per cada cap de bestiar i dia fora del període de cria; en període cria 300 gr per cap i dia 
 

Taula 10. Despesa en complement d’alfals segons diferents escenaris (€) 

 Dimensió del ramat 

Període temps de pasturatge Amb 80 caps petits Amb 100 caps petits Amb 120 caps petits 

3 mesos  226,8 283,5 340,2 

4 mesos 299,4 374,2 449,1 

6 mesos 453,6 567,0 680,4 

300 gr per les ovelles i cabres en període de cria 
 

 

Taula 11. Despesa en complement de palla segons diferents escenaris (€) 

 Dimensió del ramat 

Període temps de pasturatge Amb 80 caps petits Amb 100 caps petits Amb 120 caps petits 

3 mesos  127,6 151,9 176,2 

4 mesos 170,1 202,5 234,9 

6 mesos 255,2 303,8 352,4 

1 kg de palla per cada 5 caps petit i dia, més 5 kg de palla diaris per a fer jaç 
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Despesa per transport 

Es considera un escenari de 50 km totals de desplaçaments (anada i tornada a l’explotació), 

amb una despesa de 6 litres als 100 km., i cost del gas – oil de 1,289 € / litre 

 

Taula 12. Cost de combustible per desplaçaments del pastor per anar a l’explotació (€) 

 3 mesos 4 mesos 6 mesos 

Cost total combustible 348,0 464,0 696,0 

 

 

Despesa per transport del bestiar 

 

En cas que el bestiar s’hagi de transportar amb camió fins a l’explotació de Castelldefels, hi 

ha una despesa afegida pel transport del ramat. Aquest cost depèn de la distància del punt de 

sortida del camió fins a les franges del nucli de Castelldefels i retorn del camió al punt 

d’origen. Donada la poca disponibilitat de transports especials d’aquests tipus a les 

comarques del Baix Llobregat o Garraf, es preveu un import màxim de 600 €, per 

anada i tornada del bestiar. 

 

 

Costos totals 

 

Taula 13. Cost anual per un ramat de 80 caps petits 

Període temps de pasturatge 90 % ovella 10 % cabra Només cabra 

3 mesos  6.554,9 5.294,9 

4 mesos 8.122,1 6.862,1 

6 mesos 11.324,2 8.765,0 

Costos considerats: pastor, diferència de sistemes de producció (només per al 
ramat mixt, infraestructures, complement, combustible, transport del bestiar) 
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Taula 14. Cost anual per un ramat de 100 caps petits 

Període temps de pasturatge 90 % ovella 10 % cabra Només cabra 

3 mesos  7.025,3 5.459,3 

4 mesos 8.594,0 7.028,04 

6 mesos 11.892,4 10.326,4 

Costos considerats: pastor, diferència de sistemes de producció (només per al 
ramat mixt, infraestructures, complement, combustible, transport del bestiar) 
 

 

Taula 15. Cost anual per un ramat de 100 caps petits 

Període temps de pasturatge 90 % ovella 10 % cabra Només cabra 

3 mesos  7.513,7 5.623,7 

4 mesos 9.201,4 7.311,4 

6 mesos 12.678,6 10.788,56 

Costos considerats: pastor, diferència de sistemes de producció (només per al 
ramat mixt, infraestructures, complement, combustible, transport del bestiar) 
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