
Matinada 10 de febrer del 2023 
Canillo 



Programa de la matinada

• 9h30 Introdució pel Comù i restitució de les enquestes 

• 10h15 Pausa café 

• 10h30 Animació col.lectiva 

• 11h00 Animació en grups mixtes

• 13h00 Reflexió sobre la jornada tècnica a l'Ariège i conclusió 

• 14 h00 Dinar 



• Demandes inicials del Comú: 

➢ Assegurar la perenitat i la continuïtat de les explotacions de la parròquia 

➢Mantenir els paisatges de muntanya gràcies a la ramaderia, amb un ambit turistic

➢ Recollir la visió i les necessitats dels agricultors / propietaris de terres

• Enquestes realitzades



Presentació de les explotacions de Canillo

• Context de Canillo

4 tipus d‘explotacions:

• Ramats < 10 vaques amb cavalls, i/o bestiar petit 

• Ramats de 10 a 40 vaques 

• Ramats de > 40 vaques 

• Explotacions agrícoles d'altres produccions   



Identificació dels reptes

• Com gestionar la continuïtat de les explotacions ? 
✓Edificis funcionals 

✓Terres 

✓Material

✓Accompanyament 

• Com optimitzar les pastures d'estiu (boví, cavalls, ovelles)? 

• Quin equilibri econòmic a trobar per les explotacions? 

✓Reduir les despeses

✓Valoració / Diversificació dels productes

• Quin equilibri entre les talles i models d’explotacions ? 



Problemàtiques relacionades amb el territori
• Llarga hivernada

• Corts poc funcionals i superfície limitada

• Presència diària necessària, hores dedicades a l’alimentació diària molt important

• Poques superfícies mecanitzades

• Baixa autonomia de farratge

• Precarietat de les terres llogades (no propietat)

• Poques parcel·les planes per la construcció de naus 

• Preu molt elevat de la construcció

• Renda agrícola baixa en comparació amb la renda del tabac

• Disminució de la producció de tabac  



Fortaleses del territori per la continuïtat de les explotacions 

• Forta vinculació i ganes de mantenir la Casa Pairal (Tradicions i valors) 

• Implicació i interès de la part del Comù i del Govern

• Pluriactivitat

• Llei urbanística que evoluciona :

amb mès flexibilitat per les normes de superfíe i materials

• Potencial de venda de productes locals (turístics i locals)

• Superfícies i recursos molt importants en les pastures de muntanya



Potencial de les pastures de muntanya 

(les dades aqui baix son d’un estudi realitzat pel CENMA i l’Universitat de Lleida « Estudi de les pastures supraforestals de la parròquia de Canillo “ del 2010) 

Unitats
Pastorals

CRA
(UBG/ha·any)

CRS
(UBG/ha·any)

Riba
Escorxada

0,156 0,2919

La Portella 0,166 0,0491

La Solana 0,180 0,1244

Siscaró 0,162 0,0664

Vall d'Incles 0,165 0,0949

Ransol 0,171 0,0334

Vall del Riu 0,178 0,0528

Montaup

Total

0,161

1,339

0,0271

0,74

CRA  Càrrega ramadera admissible 
CRS   Càrrega ramadera suportada

UBG Unitat Bestiar Gros 
(dividit entre un espai i temps determinat: UBG / ha / any

Total caps de bestiar bovi de Canillo (servit en el calcùl : 330 )
Total caps de bestiar equi de Canillo (servit en el calcùl : 306)
Total caps de bestiar ovi de Canillo (servit en el calcùl : 77)



Línies d'actuació per atendre les diferents necessitats

• Diversificació / valor afegit / Promoció de productes de proximitat (mercat de productors, botiga, 

degustacions, agriturisme, etc.)

• Societat entre 2 i 4 ramaders (necessitat d'una nova cort en comú)

• Agrupació de mitjans de producció entre petits ramaders, terratinents i/o els que vulguin 

(gestió pels ramaders + mossos empleats)

• Solucions puntuals de ma d’obra

• Poder compartir material 

• Desenvolupar i donar suport als ramats d'ovelles (finançament i equipament per a pastors, etc)

• Optimitzar totes les unitats pastorals

• Possibilitat d’acollir ramats d'altres parròquies

• Projecte cooperatiu per petits ramaders o terratinents, gestionat pel Comù

• Projecte de naus per ramaders sense cort a Canillo

=> Support de la part del Comú– parcel·la comunal i necessitat d'un contracte d'arrendament escrit 
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Pistes d’acció (recollides a través les enquestes) 

• Diversificació d'altres produccions 

• Transformació

• Agriturisme 

• Botiga – Mercats de productors  

• Solucions puntuals de ma d’obra

• Societat entre 2 i 4 ramaders 

• Material en comú

• Projecte col.lectiu entre petits ramaders o els que vulguin, i terratinents (gestió pels ramaders i amb empleats) 

• Projecte cooperatiu amb petits ramaders i terratinents (gestió pel Comú)

• Projecte de nau individual Parcel·la comunal / Parcel·la privada 

Finançament Privat / Finançament Comù, Govern i privat

• Acollir ramats d'altres parròquies 

• Desenvolupar i donar suport als ramats OVINS 
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Cartes verges per eventuals noves accions



1era fase col·lectiva

Joc de cartes : 1 pista d'acció per carta

• Cada persona té 12 cartes + 2 verges per a eventuals noves pistes d'acció 

• Priorització eliminant les cartes que atrauen menys interès 

• Ser capaç de convalidar 6/8 cursos d'acció (Almenys 1 en cada tema)

Aquestes pistes d'acció convalidades, s'agruparan per permetre a cada dels 3 grups de treballar sobre 2 
o 3 actions concretes 



2ona fase en grups mixtes 

Grups mixtes : 

1 pers. Comú + 1 pers. Govern + 4 a 6 agricultors/terratinents + 1 pers. Cambra d'Agricultura (animació)

1)  Un grup: unes pistes d'acció, després cada grup canvia de “tema” i completa els elements dels grups 

anteriors

=> Implementació per cada pista d’acció (MOFF, aspectes legals i normatius, ≠ mitjans necessaris, terminis, 

etc.) 

2)  Restitució dels animadors de cada tema

3)  Conclusió final 

4)  Conclusió per part del Comú 
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