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Quina carn mengem?
Les característiques d’una carn concreta vénen
donades sobretot per com s’ha criat (maneig ra-
mader).

Ramaderia extensiva: La ramaderia extensiva té
molt en comú amb la ramaderia tradicional. El
bestiar s’alimenta en bona part de pastures (ide-
alment en terres no aptes per a conreus). Els far-
ratges i el pinso (cereals, llegums) se solen culti-
var en camps propis o propers. Els excrements
del bestiar s’usen per adobar aquests camps (o
d’altres), de manera que ramaderia i agricultura
es complementen i permeten en moltes regions la
sostenibilitat dels sistemes agraris. L’animal men-
ja poc pinso industrial. S’usen races autòctones,
ben adaptades a les condicions particulars del
lloc. Es potencia la muntada natural, i per tant no
cal comprar semen industrial. Els animals viuen
en les seves condicions de vida naturals, per això
solen mantenir-se sans i fèrtils. Es necessiten
pocs medicaments i atencions veterinàries. És un
model a la mesura de les explotacions familiars
perquè, tot i que la productivitat per animal és in-
ferior a la intensiva, els costos no són gaire impor-
tants.

Ramaderia intensiva: És el model clarament ma-
joritari, perquè la ramaderia s’ha industrialitzat
igual que l’agricultura i seguint la mateixa tònica
de l’evolució global. Els aspectes més rellevants
de la cria intensiva són els següents:

• Alimentació. La dieta dels animals està dissen-
yada perquè converteixin l’aliment en múscul
com més de pressa millor. Hi ha una àmplia
gamma de pinsos industrials amb diversos con-
tinguts en complements com ara vitamines,
greixos i també additius i estimulants. De tant
en tant hi ha crisis alimentàries (vaques boges,
pollastres amb dioxines..) provocades per pràc-
tiques inadequades, que creen controvèrsia so-
bre com afecten la salut dels propis animals i la
dels humans.

• Genètica. La ramaderia intensiva busca per so-
bre de tot una sola cosa (que l’aliment es con-
verteixi en múscul ràpidament), de manera que
es tendeix a crear cada vegada menys races di-
ferents. La selecció la fan grans empreses que
subministren semen als ramaders i la reproduc-
ció es fa per inseminació artificial. La uniformitat
genética té un risc a mitjà o llarg termini: quan
en un futur sorgeixi una complicació (un canvi
climàtic, una nova malaltia...) afectarà per igual
tot el bestiar, de manera que es propagarà més
fàcilment; això dificultarà o impossibilitarà tro-
bar una solució.

• Salut. Les granges intensives s’assemblen a
una nau industrial de fabricació en sèrie. Les
condicions de vida dels animals, que estan per-
manentment en un estable, poden arribar a ser
realment indignes. Els estables priven els ani-
mals de tenir el seu comportament natural: no
caminen i es mouen poc, no respiren aire fresc,
no mengen el que els és propi... Tot això com-
porta una salut dèbil en general. El veterinari no
tracta els animals quan estan malalts, sinó que
gestiona permanentment el seu dèbil estat de
salut, sobretot afegint additius als pinsos, per tal
que no afecti la productivitat.

Per tot el que hem vist, la ramaderia extensiva és
una millor opció per a un consumidor conscient, i
és la que està defensant molta gent que busca
equilibri, sostenibilitat i justicia.
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1. Indica clarament les quatre parts en què està estructurat el text.

1. ..................................................................................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................................................................................................................

2. Completa aquesta taula:

3. Quin dels dos tipus de maneig ramader permetrà alimentar de manera més ràpida i barata una gran
població? Per què?

.......................................................................................................................................................................................................................................

4. Busca en el text l’argument oposat a aquests:

• Ramaderia extensiva: [...] Es necessiten pocs medicaments i atencions veterinàries.
..................................................................................................................................................................................................................................

• Ramaderia intensiva: [...] La selecció la fan grans empreses que subministren semen 
als ramaders i la reproducció es fa per inseminació artificial.
..................................................................................................................................................................................................................................

5. Marca amb una ✗ la resposta adequada, com en l’exemple:

6. Indica quines d’aquestes afirmacions estan d’acord amb el que diu el text:

La ramaderia intensiva disminueix el nombre de races animals.
La ramaderia extensiva utilitza abundants vitamines i additius.
La ramaderia intensiva engreixa ràpidament els animals.

7. Deixant de banda la conclusió final, creus que els autors s’expressen de forma neutra i objectiva,
sense prendre partit, sobre ambdós manejos ramaders? Justifica la teva resposta.

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

COMPRENC EL QUE HE LLEGIT
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ramaderia extensiva

alimentació genètica salut

ramaderia extensiva ramaderia intensiva

Sostenibilitat agrària. ✗

Clarament majoritària.

Similar a la tradicional.

Explotacions familiars.

Fabricació en sèrie.

Uniformitat genètica.
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