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INFORME TÈCNIC: 

 

Informe tècnic sobre el projecte d’actuació de la promoció, conservació i millora de la 
raça Xisqueta. 

 

En les diferents actuacions participa el nostre president de l’entitat Sr Xavier Ribera 

Jordana, la tècnica de l’entitat Otilia Marsinyac Fandos. 

En l’actuació hi participen els ramaders ovella xisqueta  

Tasques a desenvolupar: obtenció i redacció dels punts del llibre Genealògic, 

participació en diferents certàmens nacionals , autonòmics i locals morfològics de la 

raça autòctona, edició dels  dos butlletins informatius semestrals per el sector, 

participació en jornades informatives tècniques i xerrades de sensibilització de temes 

que afecten al sector oví i cabrum, participació de la Fira de Lleida i l’adquisició de 

millores tècniques per la millora de la genètica de la raça xisqueta. 

Recursos :enviament de cartes, butlletins, programa informàtic, assessorament i gestió 

dels llibres per part de l’empresa enginyeria ECOFANDOS SL, adquisició d’un ecògraf i 

material publicitari. 

El present informe tècnic és per donar compliment a les prestacions fetes per la 

promoció, conservació i millora de la raça Xisqueta. 

 

La Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum, a l’actualitat amb un 

número de socis de 1050 explotacions i 17 ADS, lluita dia a dia per què aquest sector 

surti endavant; que el nombre d’explotacions no disminueixi tan vertiginosament, i les 

que sobrevisquin puguin afrontar el futur amb garanties És per això que el servei de la 

Federació resulta tan important, no tan sols per assegurar la viabilitat econòmica de les 

explotacions com a forma de subsistència dels seus titulars, sinó com a motor de 

l’economia rural, que comporta associada tot una sèrie d’externalitats positives: en 

quant a la transmissió de coneixements i la seva empremta en l’art i la cultura; en 

assegurar la biodiversitat animal i vegetal que comporta la ramaderia i el manteniment  
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dels ecosistemes, creats durant milers d’anys per l’efecte que les pràctiques ramaderes 

han tingut sobre el medi, i sense les quals no existirien 

 

Les actuacions que realitza la FECOC va dirigida a tot el sector oví i cabrum del nostre 

territori, als seus 900 socis aproximadament que té l’entitat i a les explotacions d’oví  

del sector ramader català, d’aquests els ramaders que tenen la raça xisqueta que són 

62 

La seu de la FECOC es troba a la ciutat de Balaguer a la província de Lleida. 

El nostre projecte dona cobertura a les explotacions dels ramaders de la raça xisqueta 

que dintre del territori català estan ubicats en les comarques de Pallars Sobirà, Pallars 

Jussà, Alta Ribagorça, La Noguera, Les Garrigues, Pla d’Urgell i Alt Urgell. 

 

1. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS  DE LES ACTIVITATS DE LA 

FEDERACIÓ D’ENTITATS CATALANES DE RAMADERS D’OVÍ I 

CABRUM: 

ACTUACIONS I OBJECTIUS PER A L’ANY 2021 

Els objectius plantejats per la FECOC per a l’any 2021. 

1. ACTUACIONS PROGRAMA DE MILLORA OVELLA XISQUETA 

a.- Conservació "in situ". Manteniment i increment dels censos, millora de la qualitat 

morfològica de la raça i del grau de puresa dels ramats, assegurant la seva capacitat 

de producció en condicions extensives difícils (adaptació) amb la millora dels nivells de 

resistència enfront de Scrapie, en compliment dels compromisos legals de selecció per 

a la resistència enfront de les EET . 

Per això es compta amb dues eines fonamentals: el Prototip Racial i el Llibre 

Genealògic. Així doncs, s'estableix: 
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a.1.- El control genealògic i la valoració morfològica de tot el cens considerat de 

raça pura: s'exigeix el control de paridera de la reposició i la traçabilitat 

genealògica fins a la identificació oficial i la valoració dels animals d'acord amb el 

Prototip Racial Oficial. 

Respecte a la valoració morfològica dels animals els criteris són els següents: 

a.2.- És obligatori que la totalitat dels mascles de les explotacions associades 

siguin de raça pura i amb qualificació morfològica suficient. 

a.3.- S'estableixen proves obligatòries de paternitat mitjançant marcadors 

genètics moleculars de tipus microsatèl·lit o SNP per a tots els mascles inscrits 

en el Llibre genealògic, que permetin comprovar que les dades de filiació 

aportades pel criador són correctes 

a.4.- Manteniment d'un banc d'ADN de tots els sementals de la raça. 

 

b.- Millora dels nivells de resistència enfront de Scrapie, en compliment dels 

compromisos legals de selecció per a la resistència enfront de les EET s: 

b.1.- Tots els mascles dels ramats destinats a la reproducció es sotmeten al 

genotipatge abans de servir per a la reproducció, i no poden emprar-se per la 

mateixa fins que no es trobin certificats. 

b.2.- Els mascles que es pretenguin incorporar al Llibre Genealògic on presentin 

almenys un al·lel ARR o AHQ. 

b.3.- Els mascles amb algun al·lel VRQ seran rebutjats com a reproductors. 

Qualsevol mascle portador de l'al·lel VRQ serà sacrificat o castrat abans de 

transcorreguts sis mesos de la determinació del seu genotip, aquest animal no 

sortirà de l'explotació si no és per al sacrifici. 
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c.- Difusió de la millora i ús sostenible de la raça: 

La difusió de la millora en la raça ovina xisqueta es realitza mitjançant les següents 

actuacions: 

c.1.- Organització d'un concurs monogràfic anual de la raça Xisqueta en el marc 

d'un certamen ramader de la major repercussió possible en l'àrea de distribució. 

L'exposició pública dels millors exemplars de cada ramaderia permet posar en 

valor els avenços obtinguts en la millora de la raça i actua com a estímul per a la  

resta d'associats. A més, s'afavoreix la venda de reposició de les ramaderies més 

ben valorades, el que contribueix a la ràpida difusió de la millora. 

c.2.- Participació en certàmens ramaders locals, autonòmics i / o nacionals 

presentant la raça per a la seva exposició i coneixement general. 

Aquest  2021, s’ha participat al concurs morfològic a Sort que es va dur a terme 

els dies 6-7 novembre, també es va participar en la Fira Ramadera de la Pobleta 

de Bellveí on es va dur a terme xerrada del sector juntament amb l’Escola 

Agrària del Pallars, fira on hi va haver un gran nombre de caps de raça xisqueta 

exposats per diferentes explotacions i una gran afluència de públic per veure 

l’acte; el dia 1 d’octubre 2021 amb la participació de la jornada tècnica de la llet 

i els formatges del Pallars, fira que també va tenir èxit, tot i que es volia fer un 

petit tastet dels productes làctics fets de llet d’ovella però Sanitat ens ho va tirar 

enrere per culpa de la pandèmia; també es va assistir a la Fira Agrària de Sant 

Miquel del 30 de setembre al 3 d’octubre 2021, on es muntar un estand de 12 

metres quadrats , fira de referència del sector ramader i amb gran afluència de 

públic familiar i ramader, on ens van visitar els nostres associats i on es van 

captar nous socis per l’entitat .Al mateix temps, a la Fira de Lleida es va dur a 

terme la assemblea general de socis de l’entitat amb la participació i ponència 

del Sr Valentí Marco, Subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes.Per 

fer publicitat de la nostre entitat es va fer un roller un publicitari per poder 

instal·lar en totes les fires que hem dut a terme aquest any. 

 



F.E.C.O.C.  

Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum 

Pont, 53 -  25600 BALAGUER  

Telèfon / Fax : 973 45 04 96  

Adreça Mail : aspoc-fecoc@compsaonline.com  

 

 

El 25 de febrer del 2021 com cada any es va celebrar la XX Jornada tècnica a les 

Avellanes. Aquest any , va ser una jornada tècnica en línia amb motiu de 

l’afectació de la pandèmia de la COVID.Va ser una jornada amb molt èxit de  

convocatòria, fins i tot es va quedar gent fora de poder-se connectar on line ja 

que la sala que es va contractar va quedar petita per tants assistents.Per 

aquesta campanya 2022, si es fa online la jornada ja hi ha previst contractar una 

sala més gran. 

Jornada on es van tractar temes d’actualitat per el sector com el nou període de 

la PAC (2021-2027) com afecta a les nostres explotacions ovellaires i  l’aplicació 

App FOTODUN, ponències a càrrec del Subdirector general de Gestió i Control 

d’Ajuts Directes del DARP i la Srta Laura Ruana Pavon, cap del Servei de Control 

Integrat i Pagaments del DARP 

 

Fotografia 1-2:  Cartell informatiu de la Fira de tardor de Sort i Programa 

activitats Fira de Sort 6-7 Novembre 
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Fotografia 3: Fira de Sort 

 

 

Fotografia 4. Fira de Sort 
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Fotografia 5-6 : Fira de Sort. Ramats ovella xisqueta dels associats 

 

 

Fotografia 7: Estanc de la FECOC a la Fira de LLeida 
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Fotografia 8: Cartell informatiu de la Fira de la Pobleta de Belleveí. 

 

 

 

 

c.3.- Informe anual a cada ramader amb les dades de la seva ramaderia que 

consten en el Llibre Genealògic de la raça: censos, identificació, data de 

naixement, genealogies, valor morfològic, genotip, etc. 

 

LLISTAT D’EXPLOTACIONS 
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Aquest 2021, el llistat d’explotacions no ha variat, són les mateixes que any anterior.  

Us passem el cens en data 31/12/2021 
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CENS: 

 

Datos a: 31/12/21

Acoxi

Ganaderías de alta: 49

Altas en el periodo:

Bajas en el periodo: 1

Animales inscritos a 31/12/21

Comunidad Cataluña

R. Fund. R. Fund. R. Auxiliar R. Auxiliar R. Nac. R. Nac. R. Def. R. Def R. Mer. R. Mer. Total Total Total

Pr Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Inscritos

25 2.710 74 10.580 5.679 862 16.755 836 51 17 35.775 1.789 37.564

2.710 74 10.580 5.679 862 16.755 836 51 17 35.775 1.789 37.564

Altas de animales del 01/01/21 al 31/12/21

Comunidad Cataluña

R. Fund. R. Fund. R. Auxiliar R. Auxiliar R. Nac. R. Nac. R. Def. R. Def R. Mer. R. Mer. Total Total Total

Pr Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Inscritos

25 61 1.998 696 580 9 7 1 2.646 706 3.352

61 1.998 696 580 9 7 1 2.646 706 3.352

Bajas de animales del 01/01/21 al 31/12/21

Comunidad Cataluña

R. Fund. R. Fund. R. Auxiliar R. Auxiliar R. Nac. R. Nac. R. Def. R. Def R. Mer. R. Mer. Total Total Total

Pr Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Inscritos

25 242 1 3 2.538 2.515 638 32 1 1 3.422 2.549 5.971

242 1 3 2.538 2.515 638 32 1 1 3.422 2.549 5.971

 

 

 

Número de reproductoras: 33.529

Número de nacimientos previstos al año:

Animales identificados genéticamente: 5.033

Animales con filiación comprobada: 2.170

Paternidad comprobada ambos padres: 47

Paternidad comprobada del Padre: 2.091

Paternidad comprobada de la Madre: 32  
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c.4.- Jornades informatives tècniques, xerrades de sensibilització de les virtuts de la 

nostre feina i de la nostre entitat, sobre la millora de la raça xisqueta i temes que 

afectin al sector d’oví i cabrum 

 

Fotografia 9:Cartell informatiu de la XX Jornada Tècnica sobre l’oví i cabrum 
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Fotografia 10: Pantalla ponència de Valentí Marco a la XX Jornada Tècnica 

 

c.5.- Millores tècniques amb la compra de material per la millora genètica per la raça 

xisqueta. Es va comprar un ecògraf portàtil per controlar la gestació de les 

perideries i tenir una millor traçabilitat genealògica dels nostres socis ( criadors) 

de la raça xisqueta 
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c.6.- Millorar la web penjant més informació de la raça autòctona xisqueta. 

Us convidem a que feu una ullada a la nostre Web renovada. 

https://fecoc.compsaonline.com/ 

 

2. Edició de Butlletins Informatius 

Semestralment s’elaboren Butlletins Informatius per a les 1050 explotacions 

associades a la Federació, donant tota la informació necessària sobre el sector de 

forma actualitzada Aquest butlletí és en format paper i s’imprimeix i s’elabora a partir 

de la seu de la FECOC al C/ Pont, 53 de Balaguer. Enguany s’han elaborat els butlletins 

números 47è-48è. 

Finalment, l’elaboració, redacció, maqueta ,impressió i enviament dels dos butlletins 

anuals, un a l’agost i l’altre el desembre, amb les novetats i noticies del sector d’oví i 

cabrum del nostre territori a tots els socis de la nostre entitat FECOC. 

Els dos butlletins que és fan cada any, hi ha el logotip de el Patronat de Promoció 

Econòmica de la Diputació de Lleida i s’envia als 900 socis de l’entitat, l’assemblea 

General Ordinària de la FECOC també quan s’envia als socis, hi ha el logotip del 

Patronat. 
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Butlletí 47:Butlletí Informatiu Agost del 2021 
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Butlletí 48: Butlletí Informatiu Desembre del 2021 
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11. AVALUACIÓ DE RESULTATS I DEL PROCÉS: 

 

’L'objectiu és la conservació "in situ". Manteniment i increment dels censos, millora de 

la qualitat morfològica de la raça i del grau de puresa dels ramats, assegurant la seva 

capacitat de producció en condicions extensives difícils (adaptació): 

Per això es compta amb dues eines fonamentals: el Prototip Racial i el Llibre 

Genealògic.  

Indicador del resultat és que no disminueixin els ramaders dedicats a la raça xisqueta i 

intentar incrementar el cens any rere any. 

S’ha realitzat l’adequació del programa genealògic a 40 explotacions, realitzant millores 

en les presses de dades de l’explotació, gràcies al  lector i llegint sobre el bolo de la 

mare, es poden identificar els fills, i aquestes dades es passen al Programa de llibre 

genealògic de la raça.  

Al mateix temps s’ha millorat la informatització de las pressa de mostres en 

l’Associació de la raça, amb el lector identifiques els naixements, la ovella que a parit 

amb la quantitat de fills que ha fet i queda tot a la base de dades de l’Associació. 

Edició de Butlletins Informatius,  la maquetació dels butlletins i els enviaments fa que 

molts dels nostres socis ovellaires estiguin al dia de les novetats del sector d’oví i 

cabrum i de les novetats normatives del Departament D’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural. 

Els butlletins són enviats a les que 1050 explotacions associades a la Federació, donant 

tota la informació necessària sobre el sector de forma actualitzada Aquest butlletí és en 

format paper i s’imprimeix i s’elabora a partir de la seu de la FECOC al C/ Pont, 53 de 

Balaguer. 

 

Les actuacions realitzades han donat lloc a que l' associació de raça xisqueta té 62 

socis, amb 33.000 caps QUALIFICATS, dels quals els mascles reproductors estan tots 

GENOTIPATS , i s' ha realitzat el seguiment de l' afiliació amb el seu component  
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genètic, mitjançant les proves genètiques dels individus. Això comporta tenir una 

cabana ramadera amb els caps inscrits al registre del llibre oficial de la raça Xisqueta.  

Durant el 2021 s' han donat d'alta al llibre un 10%de reposicions( a falta de tancar l' 

any). 

El fet d’haver assistit a les Fires del territori, fa que puguis donar a conèixer la raça 

autòctona,les seves característiques i les seves mancances, és a dir, que el públic les 

vegi in situ, que les toquin i que tinguin un tracte proper amb l’animal i sobretot fer 

veure a la població com està el sector i promocionar-lo amb la seva excel·lent carn de 

xai, la seva llana i la producció de productes làctics com mató, iogurts, formatges etc 

amb gran nivell vitamínic gràcies a la alimentació natural del bestiar. 

En resum, estem molt satisfets de com anat la campanya 2021, tot i haver de 

trampejar-ho amb la les restriccions de la pandèmia. 

 

Balaguer, 08 de febrer de 2022 

 

 

 

President de la FECOC 

Javier Ribera Jordana 
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