
Sota el títol Projecte per la millora de la gestiótècnic-econòmicadeles explotacions
ramaderesmitjançantúsdesistemesdegeo-localització,el 2019es va crear un Grup
Operatiu (en endavant GO)específic per la ramaderia per contribuir en que aquesta
sigui més competitiva i sostenible. Les entitats Unióde Pagesosde Catalunya,líder
i coordinadora del projecte, la CooperativaPirenaica Societat CooperativaC.LTDAi
lʼAgràriaRamaderadelPallars deSort SCCL,membres beneficiaris del grupoperatiu,
han dut a terme al llarg dels anys 2019-2021unprojecte per facilitar el control dels
ramats, de les pastures i la gestió de les dades tècnic-sanitàries dels animals. Sʼha
comptat amb la participació de DigitanimalSL. i l̓ Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries(IRTA),com a centre de recerca, per posar en practica la utilització
desistemes degeo-localitzacióimonitoritzaciódels animals mitjançantlʼúsdecollars.



1. INTRODUCCIÓ
Existeix un consens generalitzat sobre els
beneficis de la ramaderia extensiva.Ja sigui per
fixar la població en zones rurals i de muntanya,
per mantenir ecosistemes molt fràgils que
depenen de l̓ acció dels ramats o per poder
abastir un mercat cada cop més propens a
demanar productesdʼanimals criats i mantinguts
en llibertat. La pèrdua de lʼactivitat ramadera
extensiva per falta de rendibilitat implicaria que
es deixarien de treballar les pastures, els prats
de dall i els conreus a les zones de muntanya.
Es traduiria en conseqüències negatives per la
pèrdua de biodiversitat que comportaria, atès
queunagranvarietat defauna(ocells, mamífers i
insectes) iflora està adaptadaaviureenaquestes
zones obertes. Comportaria també, un augment
de la massa forestal per lʼincrement de la
superfície debosquines i debosc,amb l̓ augment
derisc d i̓ncendisforestals. Aixícom,canvis enel
paisatge i pèrduadel patrimonicultural.
El projecte que sʼha dut a terme en el GO sʼha
desenvolupata la comarca del Pallars Sobirà i
sʼha centrat en les millores per aconseguir una
ramaderia extensiva competitiva i sostenible,
atractiva per les generacions més joves
mitjançant lʼús de les noves tecnologies, que
permetin superar els principals reptes que té
aquest tipus de producció a casa nostra. Per
facilitar el control dels ramats, la gestió de les
dades tècnic-sanitàries i de les pastures per la
millora dela productivitati dela viabilitat deles
explotacionsde ramaderia extensiva mitjançant
la utilització de sistemes de geolocalització i
monitoritzaciódels animals.

2. OBJECTIUS I ACTIVITATS
Al llarg del projecte sʼhan realitzat dues proves
pilot per les diferents tipologiesde ramat: equí,
oví i boví. En aquestes proves sʼhan portat a
terme diferents activitats i durant els dos anys
de projecte sʼhaanalitzat:
1. Millorar la viabilitat econòmica de les
explotacions: Adequar els dispositius per
millorar la gestiódels ramats i la productivitat.
Valorar la reducciódeles horesdededicaciócom
un factor clau per baixar els costosa través de:

-Estalvi en la gestiódel ramat: control i
localització del ramat enèpocadepastura.

La localitzaciódel ramat és la principal activitat
que duen a terme els ramaders i ramaderes
quan els animals són a les pastures i a la que
dediquenmés temps. Els animals, normalment
estanenzonesapartades quenosónaccessibles
amb vehicle. Tanmateix, degut a situacions
dʼestrès (presència de fauna salvatge, falta
de pastures,...) és possible que els animals
no siguin a la zona habitual o que el grup es
disgregui, dificultant la localització. Quan
es puja a les pastures a revisar els animals,
sʼaprofita per pujar i col·locar la sal en la zona
on està pasturant el ramat. També es revisa i
controlalʼestatdesalut dels animals i sʼapliquen
tractaments si és necessari. Tot i que hi ha
ramaders/es queprefereixenbaixarels animals
malalts a la granja per facilitar-ne el maneig.
Al final de lʼèpoca estival, una de les activitats
que també es porta a terme a les pastures és
el control de parts. Tot i que sʼintenta no tenir
parts a les zonesaltes per facilitar-neel maneig
i evitar atacs de fauna.

La utilització dʼaquests dispositius no genera
un estalvi econòmic destacat dins del sistema
productiu,però sí una millora en la gestió dels
animals, les pastures i una optimització del
temps del ramader i ramadera. Si es comparen
sistemesproductiusqueutilitzencollars ambels
quenoen fan ús, es podenobservar millores en
els ramats quesí quenʼutilitzen.En primer lloc,
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la dedicació a les pastures és menor, número
dʼhoresqueestan setmanalment a les pastures,
en els ramats que tenen collars. Dʼaltra banda,
agilitza i millora la gestiódel ramat en les zones
de muntanya: disminueix el temps emprat per
localitzar els animals, un aspecte clau en zones
dʼalta muntanya on lʼaccés és difícil. També
sʼha observat que la utilització dels collars GPS
ajuda a identificar si hi ha algun animal amb
problemes de salut i detectar atacs de fauna,
aspectes molt importants per els ramats que
són a alta muntanya.
Els costos dʼimplementacióde la tecnologia es
basen en lʼadquisiciódels collars i la cobertura
disponible a les zones de pastura. També cal
tenir en compteel cost anual del manteniment
de la tecnologia.

-El seguimentsanitari dels animals:
estudiar les dadesde lʼactivitat i temperatura

dels animalsquepermetin detectar
el seuestat.

El sensor de temperatura del collar pot
ser també útil pels patrons de variació que
registri. Aquests ens poden indicar canvis en
l̓ activitat dels animals, ja que quan mou el
cap el sensor sʼacosta i sʼallunya del coll, i per
tant la temperatura registrada també. Canvis
importants en els patronsmitjosde temperatura
de tot un ramat poden indicar coses importants.
Es recomana rebutjar tots els sensors que donin
lectures sostingudes en el temps per sota dels
15ºC, ja que ens indica que no estan funcionant
correctament.
Tot i que a l̓ estudi només es va poder comptar
amb tres animals gestants de tot sembla
indicar que si el sistema és conscient que una
animal és gestant, en base als canvis dʼactivitat
i temperatura dʼella mateixa respecte al seu
històric i respecte a la resta de femelles i a la
tendència a anar a zones més perifèriques del
grup, es podria arribar a generar una senyal
dʼalarma pel ramader. En lʼestudi, cal destacar
un cas dʼèxit en què el sistema va avisar dʼun
problema en un dels animals i en anar-lo a

buscar es va veure quehi havia unamastitis que
sʼhaviade tractar (Figura 1).

2. Ús eficient i sostenible dels recursos
naturals i el manteniment de la biodiversitat.
Aquesta activitat sʼha centrat en lʼanàlisi de
les dades agrupades relatives a la localització
dels animals per conèixer la pressió de pastura
per preservar-ne la seva qualitat i garantir la
sostenibilitat del sistema silvo-pastoral. Les
dades obtingudesamb els collars són útils per
conèixer on pasturen els animals. Amb mapes
de punts de calor creuant-hoamb altres capes
de mapa mitjançat sistemes SIG, es pot treure
informació útil en relació a lʼús de recursos, un
excés de càrrega ramadera en determinades
zones, o la infra-utilització dʼaltres àrees que
puguinacabar amb una futura pèrdua de zones
de pastura (Figura 2).

Preu base collar: 148,72€ + IVA + enviament
Manteniment anual: 36€/collar .
En cas de falta de cobertura es pot requerir la
instal·lació d’una antena: 1.500€ + col·locació.

Figura 1Comparativa entre lʼactivitat diària de dosbovins
del mateix ramat molt propers, on es veu com lʼactivitat
del AH334(enblau) disminueixal setembre, generant una
alarma i confirmant-seposteriorment que era un animal
ambmastitis.

Figura 2. Exemple dʼunmapa de calor per indicar lʼús de
lʼespai dʼunramat debovinsdel projecteentres els mesos
de setembre i desembre de 2020



3. Convivència dels ramats amb la fauna
salvatge: Valoració de la tecnologia per
detectar atacs de fauna salvatge, establint
patrons de comportament per poder detectar
i demostrar documentalmentels mateixos.
Els collars mostren un bon potencial per a
poder avisar dʼalteracions del comportament
compatiblesambla presència de depredadors
com lʼos, ja que sʼhan pogut detectar canvis
en lʼactivitat dels animals i/o temperatura
superficial en els casos en què sʼha tingut o
bé un atac o bé la certesa que hi havia unos a
la zona (Figura 3). Per exemple,en presència
de lʼos sembla que les ovelles augmenten la
seva activitat i la temperatura superficial
disminueix. No obstant, sʼha comptat amb
pocs esdeveniments per poder validar les
dades, pel que sʼespera que en el futur, amb
més dades disponibles, aquestes es puguin
fer servir per generar una alarma amb la
informació que generés el propi sistema i
els algoritmes adequats. Un cop es tingués
aquesta informació es podria combinar amb
altres sistemes, ja en desenvolupament, que
emetessin sons i llums per tal dʼespantar als
depredadors o alertar el pastor o els gossos
de protecció.
Com a conclusió, sʼha mostrat que aquesta
tecnologiaés unaoportunitatper la ramaderia
en extensiusi bé cal:

1) garantir una molt bona cobertura per a
què aquesta sigui del tot efectiva, i per tant
assegurar la màximaemissivitat dels collars.
2) el ramader o ramadera quan adquireix
els collars ha de conèixer en quin tipus de
cobertura treballen el collars (cobertura
mòbil, cobertura Sigfox,cobertura Lora, etc.).
3) es recomana la figura dʼun “antenista”,
que hauria de ser un tècnic, i que pot ser
de la pròpia administració que ja té aquest
tipus de figura, o privat, que sʼencarregui del
mantenimentde les antenes i del seu testatge
abans que arribin els animals a muntanya, i
durant la temporada.

Es vol agrair la participació dels ramaders i ramaderes de la Unióde Pagesosde Catalunya,
l̓ Agrària Ramadera del Pallars de Sort SCCL i la CooperativaPirenaica Societat Cooperativa
C.LTDA.Sense la seva implicació i dedicació,el projecte nohauria estat possible.
Per més informació consulteu https://uniopagesos.cat/societats/projecte-de-geolocalitzacio-
per-a-la-gestio-dexplotacions-ramaderes/.Hi trobareu informació sobre les jornades de
transferència, vídeoinformatiu i altres.
Grupoperatiu integrat per:

Ambel finançament de:
Projecte finançat a través de lʼOperació 16.01.01(Cooperació per a la innovació) a través del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/133/2017,de21de juny,per la qual sʼaproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovacióa través del fomentde la creació degrupsoperatius de lʼAssociacióEuropea per a la Innovacióen matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part dʼaquests grups, i
Resolució ARP/1282/2018,de8de juny,per la qual es convoca l̓ esmentat ajut.
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