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Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per a 
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. 
 
A) Entitat proposant. 
 
Nom de l’entitat/representant 
FEDERACIÓ ENTITATS  CATALANES DE RAMADERS D’OVÍ I CABRUM 
(FECOC) 

 
NIF: 
G25380536 

 
Adreça: 
C/PONT,53 

 
Municipi: 
BALAGUER 

 
Representant legal: 
JAVIER RIBERA JORDANA 

 
Correu electrònic representant legal: 
riberajordana@hotmail.com 

 
Persona de contacte: 
OTILIA MARSINYAC FANDOS 

 
Correu electrònic de contacte: 
otilia@ecofandos.com 

 
Telèfon de contacte: 
617412883 

 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

 
 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :  
 

 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes____ Dones_____ Total_____ 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 
 
Àmbit territorial de l’entitat: 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre (Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal) 
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* 

 
 
 
Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 

 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 Altres indústries 
 Construcció i instal·lacions 
 Logística i transport 
 Hosteleria i restauració 
 Esport, oci i lleure 
 Comerç al major o al detall 
 Activitats professionals 
 Educació  
 Altres / N.A.  (especificar) 

 
 
 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 
PROMOCIÓ,CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA RAÇA XISQUETA 

 
 
B2.) Descripció general: 

 
El sector de l’Oví i el Cabrum té poc pes específic dins de la Producció Agrària final a 
Catalunya, on ni tan sols arriba al 0,50%. 
En el 2021 a Catalunya hi ha 3.115 explotacions operatives, on 1789 són explotacions d’oví i 
1326 són explotacions de cabrum amb un total de 108.720 caps de cabrum. De les 
explotacions d’oví es troben 647 explotacions en menys de 50 ovelles amb un total de 
12.023 caps. Hi ha 354 explotacions entre 50 i 200 caps amb un total de 42.824 ovelles. Hi 
ha 492 explotacions entre 200 i 500 caps amb un total de 175.588 ovelles. En el nostre 
territori es troben 241 explotacions que tenen entre 500 i 1000 caps amb un total de 179.151 
ovelles i 4 explotacions amb més de 2500 caps i un topall de 5000. amb un total de 11.710 
cops. 
En comparativa amb el 2020, es pot veure una reducció clara del total d’explotacions d’oví i 
cabrum passem de les 3.328 a 3.115, s’han reduït un total de  233 explotacions de menys de 
50 caps, una reducció també en les explotacions entre els 50 i els 200 caps i ens altres 
casos. Hi ha hagut una davallada a causa de que no hi ha gaires noves incorporacions i no 
hi ha renovació generacional i jubilacions en el sector que s’està envellint. 
La mitjana és de 200 caps/explotació, el que ens indica el poc dimensionades que estan les 
explotacions, la impossibilitat de poder fer front al pagament d’un salari digne i la poca 
rendibilitat que l’activitat pot comportar. Per altra banda, si observem la variació del cens a 
Catalunya en el decurs de 16 anys, és alarmant el descens de caps de bestiar, especialment 
al nostre territori en comparació amb l’estadística de tot l’estat. 
Per aquestes raons, amb aquestes actuacions volem el foment i la conservació i millora de la 
raça xisqueta en el nostre territori. la tendència regressiva d’aquestes 
races o poblacions locals minoritàries, és molt manifesta i continua, podent aventurar que si 
els condicionants socials i econòmics no canvien, en pocs anys el sector oví, i per 
extrapolació el sector ramader en general, en totes aquestes zones dels Pirineus, pot 
experimentar un accentuat i irreversible procés de desaparició 

Extensió màxima:  300 paraules. 
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B.3) Objectius: 

 
B.3.1) Objectiu general: 

 
1-ACTUACIONS PROGRAMA DE MILLORA OVELLA XISQUETA: 
Conservació “in situ” gràcies al manteniment i increment dels censos, i la 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 s i gràcies als 
butlletins informatius que es realitzen semestralment amb les novetats del sector es pot garantir la difusió 
de la millora i un ús sostenible de la raça 
Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació. 

 
B.3.2) Objectius específics: 

 
Respecte els objectius generals : 
1-Actuacions programa de millora de l’ovella xisqueta, els objectius específics són: 
a) Conservació “ in situ”: 
Es compta amb dues eines fonamentals: El prototip Racial i el Llibre Genealògic. Així doncs, s’estableix: 
a.1.- El control genealògic i la valoració morfològica de tot el cens considerat de raça pura: s'exigeix el 
control de paridora 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 de les nivells de resistència enfront de Scrapie seguim: 
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. 
c)Respecte la difusió de la millora i ús sostenible de la raça es realitza mitjançant les següents 
actuacions: 
c.1.- Organització d'un concurs monogràfic anual de la raça Xisqueta ,és a dir, Concurs nacional 
morfològic de raça xisqueta a Sort, i que es celebra anualment durant el primer cap de setmana del mes 
de novembre,( dies 05-06/11/2022) 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. Fires com la de St Joan  i Xullada d’ovelles, la fira Ramadera de la 
Pobleta de Bellveí, la Fira de la Girella, la Fira de tardor de Sort i altres que vagin sorgint durant l’any 
vigent. 
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 
c.4-Jornades informatives tècniques, xerrades de sensibilització de les virtuts de la nostre feina i de la 
nostre entitat, a lloc a conveni, sobre la millora de la raça xisqueta i temes que afectin al sector d’oví i 
cabrum.Organitzar alguna jornada en una escola de pastors, escola rural o escola agrària. 
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c.5- Millorar i actualitzar la web penjant més informació general dels avantatges de la carn de la xisqueta 
del territori, i altres temes sobre la raça, obert a tot el públic del sector, i sobretot crear una web 
interesant i fer-la més atractiva de cara als joves ramaders. 
 
2-Edició semestral de Butlletins Informatius: 
Respecte aquest objectiu general s’elaboren dos butlletins a l’any, un a l’agost i l’altre al desembre 
donant tota la informació necessària i les novetats tant del sector com normatives de forma actualitzada. 
Aquest butlletí és en format paper, es fa una maqueta i s’imprimeix i s’envien a les 1050 explotacions 
associades a la Federació. S’elabora a partir de la seu de la FECOC al C/Pont, 53 de Balaguer 
Per nosaltres el més important és tenir un control de que no disminueixi sinó que augmenti el nº de caps 
de la raça autòctona en els llibres i en els certàmens i l’entrada de nous socis a la nostre entitat ja que és 
la manera en que podem quantificar que el nostre sector es manté i no va en declivi i que no 
desaparegui la raça xisqueta ni la nostre associació al territori català. 
El nostre obstacle que ens afrontem és que cada vegada el nostre sector estar més envellit i que 
necessitem joves ramaders que s’incorporin al sector ovellaire i que vegin que pot ser un sector amb 
futur, ja que poden fer activitats des de l’inici com la cria i el pastureig i seguir amb la manipulació i 
fabricació de productes làctics com llet, iogurts, formatges , matons i teixit de peces de roba com jerseis, 
gorros ,bufandes amb la llana de les ovelles etc... 
 
Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el 
temps que duri l’actuació. 
 
B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals  

 
• Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui): 

 
 Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base 

agropecuària)   
 Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries  
 Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) 
 Digitalització 
 Eficiència energètica i generació d’energies renovables 
 Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana 

 
 

• Obstacle que pretén superar: 
 

Arribar a tot el sector d’oví i cabrum del territori, i intentar la captació de noves explotacions 
per controlar quants caps i intentar augmentar la raça autòctona xisqueta. I intentar la 
modernització i la sostenibilitat del sector amb nous ramaders joves perquè duguin a terme 
des de la producció primària fins a la comercialització del producte, fent la seva 
transformació de la llet o carn, en productes làctics i alimentaris de molt alta qualitat. O la 
transformació de la llana en teixit, mitjançant l’organització d’alguna jornada informativa 
tècnica en una escola de pastors, escola rural o escola agrària i així compartir coneixements 
amb les noves incorporacions al sector, intentar que amb el feedback entre els joves i la gent 
que porta molts anys en el sector aconseguir trobar alguna oportunitat en el sector oví i 
cabrum del territori. 
 

Extensió màxima: 200 paraules. 
 
• Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 

 
Impulsar la raça xisqueta al nostre territori per afavorir el desenvolupament d’una sòlida base 
de capital humà amb més ramaders, intentar rejovenir el sector fent atractiu el sector. Els 
temps canvien i les necessitats lúdiques augmenten. La preservació, en les millors 
condicions possibles, de les pastures de muntanya en zones turístiques d’esquí –com és el 
cas de moltes comarques Pirinenques-, en el manteniment de l’ecosistema i la prevenció 
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d’incendis, i com a estampa turística i cultural per al cada cop més emergent turisme rural –
agroturisme-, són activitats perfectament assumibles per aquestes races autòctones, que 
s’haurien de tenir en compte per les administracions pertinents per ajudar a la seva pròpia 
conservació. 
La nostre pàgina web, que està en procés  de desenvolupament constant  i adaptació als 
nostres temps gràcies a una empresa d’informàtica, penja informació sobre el sector d’oví i 
cabrum del territori i informació general i avantatges de la carn de la xisqueta. Fer-la més 
interesant i atractiva per els joves ramaders. 
Si el nostre sector va individualment no té tanta força amb l’administració, en canvi, gràcies a 
la nostre entitat i ser un grup important d’explotacions de tot Calalunya sempre anem alhora i 
junts per parlar amb l’administració sobre com va el nostre sector , les nostres propostes, 
inquietuds, ja que durant l’any anem mantenint contacte amb reunions físiques o virtuals amb 
el Departament d’Acció Climàtica,Alimentació i Agenda Rural sobre els temes que van 
sorgint com la visita que ens va fer la Consellera la Sra Teresa Jordà i Roura, aquest 2021 a 
les terres de Vimbodí i Poblet per veure in situ la feina que fan alguns ramaders de la 
FECOC amb el sotabosc. 

Extensió màxima: 200 paraules. 
 
 
• Objectius estratègics als quals contribueix: 

 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
 Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la 

innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la 
visió de futur compartida del territori. 

 Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social. 

 Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que 
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica. 

 Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori. 
 
• Justificació de la contribució als objectius estratègics: 

 
Intentar que amb els butlletins, el sector d’oví i cabrum estigui informat amb les novetats del 
sector i les novetats del Departament d’Agricultura, com totes les novetats informàtiques i 
d’aplicacions,GTR,i tota la normativa que vagi sorgint durant l’any i també totes les noticies a 
nivell nacional. 
I a través de les eines Prototip Racial i el llibre genealògic tenir un control i una valoració de 
tot els cens com a raça pura i tenir una excel·lent raça autòctona al nostre territori. A més a 
més, a través del concurs nacional morfològic de la raça, fer una difusió dels millors 
exemplars i aquest fet actua com a estímul per els nostres associats i afavoreix la venda de 
reposició de les ramaderies més valorades. El certamen és un moment en que et pots donar 
a conèixer promocionant la teva raça autòctona. Normalment, en el certamen es fa un tastet 
de xai als assistents, però aquest any 2020 ha sigut impossible de fer-lo per culpa de les 
mesures anti Covid-19. 
La nostre entitat sempre intenta fer convenis amb altres empreses, com asseguradores 
Banasegur, Adeslas per tenir avantatges sobre aquest tipus de productes que al ser un 
nombre important de socis es poden aconseguir uns preus i avantatges que a títol individual 
no es poden aconseguir. Són aspectes importants i que els socis ho comenten amb el boca 
a boca, ja que els nostre sector no és gaire tecnològic ni utilitza gaire eines d’informació 
virtual .Sempre actuem a títol global per tenir més força que individualment. 
Intentar informar i sensibilitzar el sector d’oví i cabrum amb les jornades tècniques-sessions 
informatives( in situ o online) a lloc a convenir que es poden dur a  terme durant el 2021.I 
modernitzant i penjant més informació sobre el nostre sector a la web gràcies al informàtic. 
Jornada tècnica com la que celebrarem el dia 24/02/2022 al Monestir de les Avellanes a Os 
de Balaguer o en format virtual segons les mesures aplicades en el moment (Covid) amb 
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l’assistència del Subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes el Sr Valentí Marco i 
Sanz 
 

Extensió: 200 paraules. 
 

 
• Prioritats transversals a les quals contribueix: 

 
 Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 

transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit 
 Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 

d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, 
l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.  

 
• Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 

 
La nostre entitat sempre lluita per els dèficits que va trobant al sector i està en contacta amb 
l’administració per tal de millorar sempre les condiciones de vida i de treball del nostre 
sector, i fent jornades tècniques i reunions directes amb el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural per tractar sobre temes actuals i que fomentin la formació i 
l’actualització del sector d’oví i cabrum 

Extensió: 200 paraules. 
 
 
 

• Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar 
el/s que correspongui/n): 

 
 1. Fi de la pobresa 
 2. Fam zero 
 3. Salut i benestar 
 4. Educació de qualitat 
 5. Igualtat de gènere 
 6. Aigua neta i sanejament 
 7. Energia neta i assequible 
 8. Treball digne i creixement econòmic 
 9. Indústria, innovació i infraestructures 

 10. Reducció de les desigualtats 
 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 12. Consum i producció responsables 
 13. Acció climàtica 
 14. Vida submarina 
 15. Vida terrestre 
 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 17. Aliances pels ODS 

 
[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre 

mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” 
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN

UU_AGENDA_2030.pdf] 
 
 
• Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que 

correspongui/n): 
 
 Salut 
 Educació 
 Satisfacció de vida 
 Equilibri treball-vida 
 Seguretat 

 

 Treball 
 Medi ambient 
 Habitatge 
 Ingressos 
 Vida en comunitat 

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la 
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors 

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP] 
 

 
 
 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP
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B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 

 
Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre* 

 
* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 
 
 
B.6) Metodologia  
 
• Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball 

col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):  
 

 
Per l’elaboració dels butlletins les hèlixs consultades per la preparació són  l’administració 
pública i a la societat civil-ciutadania. 
Per tenir una bona raça autòctona la nostre entitat va veure que s’havia de portar un registre 
clar i concís del número de caps de xisqueta per tal de assegurar la raça pura de l’espècie. 
L'ovella de la raça xisqueta és una varietat ovina molt antiga, que ha evolucionat poc, i que 
es manté en un alt grau de puresa, ja que ha estat força aïllada geogràficament gràcies a la 
seva capacitat per subsistir en condicions ambientals extremes. És autòctona de Catalunya i 
es distribueix principalment a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta 
Ribagorça, al Pirineu i Prepirineu, però també hi ha alguns ramats al sud de Lleida  
Referent el tema dels butlletins, ho considerem clau el fet de consultar en varies webs, 
entitats i al departament ja que el sector va canviant i van sortint novetats i també s’analitza 
com està el sector anualment; és important la seva redacció ja que és un medi per on els 
nostres associats poden rebre informació que els afecti, tenint en compte que el sector es 
envellit i que la mitjana d’edat dels nostres ramaders és de 70 anys i que les noves 
tecnologies no s’hi defensen massa, per tant, és molt important que rebin la edició del butlletí 
per correu ja que més de la meitat dels socis no disposen ni de mail ni tenen coneixement de 
les vies d’informació telemàtiques. 
Referent al tema del concurs nacional que es celebra a Sort anualment és de vital 
importància ja que venen inspectors nacionals de la raça a fer de jutges i és on es mostren 
els millors exemplars a nivell nacional, és com un aparador per el nostre sector. 
 

Extensió: 300 paraules. 
 
• Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació: 

 
 Acadèmia  
 Teixit econòmic   
 Administració pública  
 Societat civil - ciutadania 

 
• Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació: 

 
Nom de l’entitat Hèlix** NIF 
DARP Administració 

pública 
A09006045 

FECOC Societat civil-
ciutadania 

G25380536 

Associació Catalana de Criadors d’oví de Raça Xisqueta 
( ACOXI) 

Societat civil-
ciutadania 

G25445883 

ECOFANDOS SL Societat civil-
ciutadana 

B64282825 

. 
** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
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• Descripció del públic objectiu de l’actuació: 

 
Hèlix* Descripció** 
Societat civil-
ciutadania 

El públic objectiu de l’actuació és anar més enllà dels 900 associats 
aproximadament que forma la nostre entitat, intentant sempre la captació 
de nous. 

  
  
  

*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
** Extensió màxima per item: 50 paraules. 
 
 
 
 
C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 

Otilia Marsinyac Fandos tècnica de l’entitat FECOC( Enginyera Agrònoma i Enginyera 
Tècnica Agrícola, nº de col·legiada nº 1345) 

 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 

Des de el 2009 que s’han sol·licitat ajuts econòmics al departament directament i des de el 
2015 s’ inicien les sol·licituds d’ajuts directes a la Diputació de Lleida 

Extensió màxima: 300 paraules. 
Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho 
aquí. 
 
C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el desenvolupament 
de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les col·laboradores): 
 

Per l’elaboració dels llibres s’exigeix el control de paridera de la reposició i la traçabilitat 
genealògica dels nostres socis ( criadors), s’estableixen proves mitjançant marcadors 
genètics moleculars i el fet de mantenir un banc ADN dels sementals de la raça. 
La col·laboració de la FECOC i ACOXI per el concurs nacional morfològic de la raça xisqueta 
a Sort  és on els ramaders exposen els seus  millors exemplars. 
I amb els butlletins tenim la tècnica que els redacta amb informació rebuda per el 
departament, webs de ramaderia, formació que rep sobre temes tal com la 
DUN,DAN,GTR,ramaderia ecològica , agrodigital, i altres. Els butlletins són enviats per 
correu ja que més de la meitat dels nostre associats no tenen mail. 
Té capacitat d’incidir en el sector gràcies a l’experiència que té la tècnica i la formació 
reglada . 
En les diferents actuacions participa el nostre president de l’entitat el Sr Xavier Ribera 
Jordana i la tècnica Otilia Marsinyac Fandos. 
En l’actuació participa els ramaders ovella xisqueta. 
Les tasques a desenvolupar és l’obtenció i redacció dels punts del llibre Genealògic i els 
butlletins redacció i enviament als associats. 
Sobre el recursos utilitzats enviament de cartes, butlletins, programa informàtic, 
assessorament i gestió dels llibres per part de l’empresa enginyeria ECOFANDOS SL 
Per les jornades informatives el material utilitzat és el saber fer, l’experiència en el sector del 
nostre president de l’entitat amb l’ajuda dels col·laboradors que ell cregui convenient, si es 
fan presencials hi haurà despeses de desplaçament, material per les sessions, suports, 
tríptics, etc... 
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Mitjançant el manteniment de la web de l’empresa informàtica que gestiona l’actualització de 
la web de la FECOC, Compsaonline serveis informàtics ,penjar  més informació del sector i 
de la carn de la xisqueta per arribar a tot el públic  i fer-la més atractiva per els joves 
ramaders del sector. 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o 
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació: 
 

Cada any la nostre entitat sol·licita aquest ajut de subvenció directe al Patronat de Promoció 
Econòmica de Lleida per poder seguir amb el funcionament de la nostre raó de ser, ja que 
som una entitat de ramaders del sector d’oví i cabrum que lluitem per la supervivència de la 
raça autòctona xisqueta per el nostre territori tan necessària com a aliment i com a cuidadora 
del nostre sota bosc . 
Assenyalem la única col·laboració que té la FECOC amb Acoxi per millorar i col·laborar la 
gestió dels objectius de l’associació que no es cap altre que la conservació i millora de la 
raça xisqueta, amb l’objectiu de gestionar l’estàndard racial que es du a terme des de el 
2008 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.5) Termini d’execució: 
Data inicial: 01/01/2022  Data final: 31/12/2022 
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

# Nom Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini 
d’execució Cost 

subvencionable* Data 
inici 

Data 
fi 

1 ACTUACI
ONS 
PROGRA
MA DE 
MILLORA 
DE LA 
RAÇA 

Es referent a l’assessorament i gestió 
dels llibres genealògics per part de 
l’empresa enginyeria ECOFANDOS SL 

01/0
1/22 

31/1
2/22 

10.800  

2 EDICIÓ 
DE 
BUTLLET
INS 
INFORM
ATIUS 

Es referent al cost de l’edició 
,embossament i enviaments dels dos 
butlletins que es fan cada any. 
Un es tramita agost i altre desembre. 
Penjar els butlletins a la nova web que 
està en procés de formació i 
actualització per obtenir més difusió 

01/0
1/22 

31/1
2/22 

3.500 

3 CONCUR
S 
NACIONA
L 
MORFOL
ÒGIC 
RAÇA 
XISQUET
A 

Control administratiu, desplaçament del 
bestiar, sanejament del bestiar, 
monitoratge de la fira, control de la 
gestió tècnica, muntatge i desmuntatge, 
despeses dels jutges, del inspector de 
raça del ministeri i despeses dels 3 
veterinaris independents, adquisició de 
trofeus per els participants... 

01/1
1/22 

03/1
1/22 

5.000 

4 XXI 
Jornada 
tècnica 
sobre l’oví 
i cabrum 

Com cada any es celebra l’últim dijous 
del mes de febrer ( 24/02/2022) la 
Jornada sobre l’oví i cabrum. Aquest 
any és la XXI , sempre es fa al Monestir 
de les Avellanes però aquest 2022 el 
pensament és fer-la on line per tema de 
la pandèmia com la jornada anterior.Si 
és pogués fer presencial, es faria en 
aquest format i podria portar algun cost 
de llogar la sala o altres. 
Per el 2022 es duran  a terme les 
ponències de Sr Valentí Marco( Sub-
director general de Gestió i Control 
d’Ajuts directes del DARP explicant les 
novetats de la PAC, GTR  i altres 
ponents que tractaran els temes de 
l’alimentació i nutrició del bestiar oví . 

24/0
2/22 

24/0
2/22 

0 

5 Jornades 
informativ
es sobre 
ovella 
xisqueta 

Es volen programar 4 Jornades-
sessions informatives a lloc a convenir 
de forma online o presencial segons 
com evoluciona la pandèmia .Es 
tractaran temes sobre la millora de la 
raça xisqueta, sobre com està el sector i 
donar coneixement de la raça per 
possibles noves incorporacions 
d’explotacions i sensibilitzar el sector de 
les virtuts que té la nostre entitat. Les 
Jornades es volen fer a la Seu d’Urgell, 
a Esterri d’Àneu, a la Pobleta ,a Alta 
Ribagorça, i en alguna escola agrària, 

01/0
4/22 

31/1
2/22 

2.000 
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escola de pastos o escoles rurals.De 
moment aquestes són les poblacions, hi 
pot haver canvis segons com vagi tot el 
tema pandèmia 

6 Millores 
de la 
pàgina 
web 

Empresa informàtica fer el manteniment 
i l’actualització de la pagina web 
FECOC amb temes actuals de la 
xisqueta i informacions sobre 
avantatges de la carn de la xisqueta i 
fer-la més atractiva per el sector jove 
d’oví i cabrum. 

01/0
1/22 

31/1
2/22 

800 

      
..      

Total 22.100 
₋ Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de 

múltiple hèlix. 
₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats  
* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la 
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost 
subvencionable. 
 
C.7) Pla de Finançament (afegir files si es necessari): 
 

Finançament Total 
Fons propis * 7.800 
Subvenció sol·licitada 14.300 
Altres (detallar)  
.....  
.....  

Total** 22.100 
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent] 
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6 
 
 
C.8) Detall del cost subvencionable per activitat  (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Personal Inversió Fungible Assist. 
Externa 

Dietes i 
Viatges 

Total 

ACTUACIONS 
PROGRAMA DE 
MILLORA DE LA 
RAÇA  

0 0 0 10.800 0 10.800 

EDICIÓ 
BUTLLETINS(URSEG
RAF) 

1.280 0 0 0 0 1.280 

ASPROS 0 0 0 1.300 0 1.300 
CORREUS 0 0 0 920 0 920 
CONCURS 
NACIONAL(ACOXI) 

4.000 0 500 0 500 5.000 

XX Jornada tècnica 
sobre l’oví i cabrum 
(25/02/21)FECOC/RU
RAL CAT/DARP 

0 0 0 0 0 0 

4 Jornades 
informatives tècniques 

1.400 0 300 300 0 2.000 
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sobre el 
sector(FECOC) 
Millores de la pàgina 
web 
COMPSAONLINE 
SERVEIS 
INFORMÀTICS 

 0 0 800 0 800 

Total 6.680 0 800 14.120 500 22.100 
 
 
 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Indicador Mitjà de 
verificació 

Actuacions 
programa de 
millora de la raça: 
Conservació in 
situ : raça 

No disminueixi els ramaders dedicats 
a la raça xisqueta i s’incrementi un % 
al llibre de reposicions 
(Augment nº caps raça xisqueta o 
augment nº explotacions raça 
xisqueta) 

Amb la 
comparació 
dels censos 
anuals. Cens 
any anterior 
=< Cens any 
posterior 

Edició de 
butlletins 
informatius 

(nº de butlletins editats, enviats, 
impacte dels butlletins editats) 

El fet de no 
haver retorns 
cartes. Tot 
enviat= tot 
Rebut. 

Concurs Nacional 
morfològic de 
raça xisqueta 

Nº de participants  en el concurs, i 
públic assistent 

Nº de 
participants i 
d’assistents 

XX Jornada 
tècnica sobre l’oví 
i cabrum 

Nº de assistents, aquest any (110 
online) 

Nº de 
participants a 
les sessions 

4 Jornades 
informatives 
tècniques sobre el 
sector 

Nº de assistents a les xerrades-
jornades informatives tècniques 

Nº de 
participants a 
les sessions 

Millores de la 
pàgina web 

Nº de informacions, noticies penjades Nº de 
visualitzacions 
de la web 

 
 
C.10) Lliurables per activitat (afegir files si es necessari) 
 

Activitat Lliurable 
Actuacions 
programa de la 
millora de la raça: 
Conservació in 
situ 

És lliurable en forma de documents 
pdf 

Concurs nacional 
morfològic 

Activitat de promoció i difusió per 
donar conèixer la raça xisqueta a Sort  
anualment. (tríptic d’inscripció i 
difusió del concurs) 

Edició de 
butlletins 
informatius 

És lliurable en forma de tríptic 
(revista) 



 
 

 13 

XX Jornada 
tècnica sobre l’oví 
icabrum(25/02/21) 

És lliurable en forma de tríptic pdf 
(programa de la Jornada) 

4 Jornades 
informatives 
tècniques sobre el 
sector 

És lliurable en forma de tríptic pdf 
(programa de la Jornada) 

Millores de la 
pàgina web 

És intangible ,virtual. 

 


