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identitats

Avicultors ecològics

TexT: redacció.

Pilar Clotet, 
Joan Bonsfills

Molí de Bonsfills
Pinós

Producció ecològica de 
pollastres

De quina magnitud és la vostra granja?
Tenim 1500 pollastres en lots de 250. Cada quin-
ze dies entrem 250 pollets de 0-1 dia de vida, per 
a una venda aproximada de 110-120 pollastres 
per setmana. Ara tenim previst d’ampliar a 1200 
pollastres més aprofitant que el meu fill vol incor-
porar-se al negoci.

Com són els vostres galliners?
Vam començar amb galliners d’obra però els vam 
canviar per galliners de fusta perquè tenen més 
bona ventilació i si algun dia ens interessa els 
podem moure de lloc. A més, són més bonics. 
Els fem un jaç de palla d’ordi que no buidem fins 
que venem tot el lot. Després netegem el galliner, 
escombrant els fems i passant la flama per sobre 
el terra per eliminar possibles residus orgànics. 
I acabem ensulfatant amb aigua barrejada amb 
peròxid. Amb aquest buit sanitari talles força els 

possibles problemes de parasitisme de polls i no 
tenim altres problemes sanitaris.

Com teniu cura dels patis?
La normativa obliga a tenir-los dos mesos buits 
per regenerar-los. Nosaltres els tenim buits tot el 
mes després de buidar el galliner i un altre mes 
mentre els pollets acabats d’arribar comencen a 
créixer. El Reglament marca quatre metres qua-
drats de pati per pollastre, però a l’hora de la ve-
ritat hi ha lots de pollastres que no exploren tota 
la superfície i es queden a la zona més propera 
al cobert. Sobretot si agafen por arran de l’atac 
d’algun depredador.

Quins són els depredadors que us fan patir 
més?
En una ocasió vam tenir 85 morts en una sola 
nit a causa del visó americà. Ara ens assegurem 
de tancar la porta del galliner cada nit i a més 
hem reforçat la tanca per impedir l’entrada de 
la guineu. Un altre depredador important, que 
ens havia arribat a matar cinc i sis caps al dia, és 
l’astoret, una àguila del país capaç de moure’s bé 
entre els roures i que ara mantenim a ratlla amb 
gossos. La xifra de pollastres morts ha baixat a 
dos o tres per setmana.

Com feu la comercialització?
No tenim una estratègia molt definida. Venem 
a mercats, botigues, centres de dietètica, coo-
peratives de consumidors i alguns particulars. 
Distribuïm sobretot a les comarques del Solsonès, 
el Bages, el Vallès i el Barcelonès. ✿

Quanta producció teniu i de quant són els lots?
Entrem lots de 250 pollets cada tres setmanes, 
aproximadament. Durant l’estiu no en tenim 
tants, ja que baixen les vendes, i per Nadal entrem 
dos lots de cop. 

Quin maneig feu dels pollets quan els entreu? 
Entrem els pollets amb un dia de vida i estan tan-
cats al cobert fins aproximadament al mes, quan 
ja estan plomats. Durant aquest temps (sempre 
segons les temperatures que faci), tenen una es-
tufa encesa. A partir de llavors els deixem sortir, 
i normalment no tanquem mai les portelles dels 
galliners. Tampoc tenen llum artifical durant les 
hores de foscor. Els duem a l’escorxador als 85-90 
dies. Aleshores es treu la gallinassa del galliner, es 
neteja i desinfecta, i es deixa de dues a tres setma-
nes de buit sanitari. D’aquesta manera anem fent 
rotació. Tenim sis galliners, i normalment n’hi ha 
sempre cinc de plens i un en buit sanitari. 

Com feu la gestió de la vegetació dels patis? 
Cada cop que el galliner queda buit, en el moment 
de fer la neteja, netejem les entrades al galliner, on 
hi ha un petit tros pavimentat, i rasquem tota la 
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superfície propera al galliner, que és la zona més 
castigada. Un cop retirada la capa més superficial, 
on hi ha gallinassa, hi posem estella de pi, que és 
el residu que obtenim de trinxar la brancada quan 
desbrossem el bosc i fem tales de millora. 
Els animals, a partir del mes i mig acostumen a 
voltar bastant, i quan arriben als dos mesos ex-
ploren bona part de la superfície. Tot i així, depèn 
molt del lot, l’època de l’any i el pati. Els patis 
que tenen matolls més a la vora del galliner fan 
que els pollastres no marxin tan lluny, ja que els 
agrada posar-se sota dels esbarzers i dels boixos. 
Els patis on els matolls són més lluny fan que es 
desplacin més. 

Per què la nova PAC ha fet disminuir la sub-
venció a les finques de pollastre i ou eco? 
Els ajuts de la PAC han disminuït per a tots els 
pagesos petits, però ha afectat de manera especi-
al, i pel que jo tinc més coneixement, a tots els 
animals semi-estabulats en ecològic: pollastres, 
gallines de posta, i porcí especialment, i en me-
nor grau vaques de llet i boví d’engreix. El pro-
blema rau en el fet que, en lloc de subvencionar 
per caps de bestiar, com fins ara, els ajuts estan 
lligats al terreny que té cada finca. En el cas de 

bestiar en extensiu, normalment els pagesos te-
nen terrenys per a la pastura, però en avicultura 
ecològica molts pagesos no tenen més terreny 
que els patis, de manera que no poden declarar 
com a subvencionables tots els animals que crien, 
i només poden declarar les hectàrees que tenen. 
A més, els patis molt sovint estan catalogats com 
a pastures, i només se subvencionen les hectàrees 
de conreu. Això provoca que hi hagi pagesos, en 
el cas concret dels avicultors, que s’hagin quedat 
sense ajuts. I alhora es crea una situació de greu-
ge comparatiu, perquè pagesos que tenen terres 
de concreu poden cobrar molts diners de subven-
ció i altres no, tenint el mateix nombre d’animals. 

Què et sembla la normativa europea?
Hi ha molts aspectes qüestionables, com per 
exemple: no estan limitades les races o varietats 
de pollastres a engreixar, de manera que s’accep-
ta que s’engreixin pollastres tipus broiler, que no 
pasturen. També es permet fer un tractament an-
tibiòtic per lot, que alguns pagesos (especialment 
els integrats), fan de manera sistemàtica amb ca-
ràcter preventiu. Tots aquests aspectes haurien 
d’estar restringits, per fomentar un sistema de 
cria artesanal i de màxima qualitat. ✿

Expliqueu-nos les diferents orientacions pro-
ductives que teniu?
Des d’un principi teníem clar que els ous era un 
pilar principal de l’empresa, i la resta havien de 
ser complements. Tenim tres o quatre cultius 
d’horta que ens funcionen, i sembrem parades 
amb cereal o pèsol per complementar l’alimenta-
ció de les gallines.

Quantes gallines teniu? 
Ara tenim 700 gallines, repartides en quatre 
grups d’edat. Hem tingut algun grup de gallines 
blanques, però ara mateix en tenim de rosses i de 
negres. Intentem provar sempre que podem dife-
rents races a banda de la rossa hibrida que té tot-
hom. També hem tingut gallines penedeseques 
(són més de carn) i Coucou franceses. D’aquesta 
manera hi ha més diversitat de color en els ous, i 
també veiem que algunes responen millor al fred 
o als canvis en la dieta.

Teniu galliners mòbils o fixs? 
Tenim totes les gallines en una sola nau per evi-
tar passejar els ous amunt i avall de la finca. En 

aquesta nau hi ha els quatre corrals un al costat 
de l’altre, amb sortida a l’exterior independent. 
També tenim aquí la sala de classificació i enva-
sat. Cada grup de 180 gallines té accés a un pati 
amb ametllers o noguers separat per tela metal-
lica, i dins d’aquest pati les conduïm a una meitat 
o a l’altra segons l’estat de la vegetació. No sem-
brem els patis, deixem la vegetació espontània. A 
l’estiu, quan l’herba s’asseca, tenen menys verd, 
però també és quan els podem oferir més verdu-
ra, sobretot tomàquets. D’aquesta manera durant 
l’any la dieta té petites variacions, i en la qualitat 
de l’ou es nota.

Com ho feu per mantenir els nivells de posta? 
Cada quan canvieu les gallines?   
Sempre tenim gallines de diferent edat, perquè 
les joves ponen més constantment i les velles 
fallen una mica però fan ous més grossos. Així 
unes equilibren a les altres. A l’hivern comple-
mentem amb llum artificial fins a les 14 hores 
totals. De totes maneres els extrems de calor o 
fred fan que baixi la posta una mica i quan tra-
iem un dels grups també tenim un període de 
menys producció fins que arrenca la posta del 
nou grup.
 Cada un dels grups el tenim durant un any i 
mig o de vegades dos anys i mig si fem muda, i 
procurem tenir sempre almenys tres dels grups 
en producció d’ous.

Com és la sinergia entre l’hort i la producció 
de gallines? 
Les gallines aprofiten els excedents de verdura, 
així com el cereal que produïm i la palla que ser-
veix de jaç. I després, aquest jaç compostat amb 
la gallinassa és el que utilitzem per tornar a ali-
mentar la terra. ✿
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