
Presentació
El meu treball consisteix en l’anàlisi d’una explotació ramadera de cavall pirinenc 
català (CPC) situada al Pallars Jussà.
L’elecció del tema el vaig tenir clar des d’un principi. És una raça que m’agrada molt 
i que l’he tingut a prop des de sempre, ja que al poble on passo les vacances hi ha 
aquests animals als prats del voltant durant tot l’hivern. Veure any rere any com a 
principis d’estiu aquests cavalls pujaven a la muntanya (en transhumància) a passar 
l’estiu va fer que em decidís. Per altra banda, coneixia des de sempre el ramader que 
els tenia i això em facilitava molt la feina.
Vaig pensar que seria interessant fer un seguiment durant vuit mesos d’un ramat de 
CPC, començant al voltant dels mesos d’abril i maig coincidint amb els parts, seguint 
amb la transhumància a la muntanya i la tria dels pollins i acabant a principis de 
desembre que és quan tornen als prats de la vall.
El primer objectiu va ser donar a conèixer aquesta raça i les condicions en què viuen 
i les característiques dels productes que se n’extreuen, el més important dels quals 
és la carn, però també n’hi ha un altre de menys conegut, la llet d’euga. Posterior-
ment vaig decidir que també seria interessant fer un estudi sobre el coneixement 
que en té la població i el consum que se’n fa.
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En un món basat en la producció intensiva, on s’ha d’aconseguir obtenir els màxims 
beneficis en el menor temps possible, trobar ramaderies que són respectuoses amb 
el medi ambient i amb els animals és molt gratificant.
Per tant, el meu treball de recerca té com a objectiu principal demostrar que les 
condicions en què viuen aquests animals, sense estabular i alimentats amb llet 
materna i pastures, influeixen directament en les característiques de la seva llet i la 
seva carn.

Metodologia
El treball el vaig dividir en dos àmbits. Primer hi ha una part teòrica de recerca d’in-
formació sobre la raça CPC i les seves característiques físiques i productives. També 
s’hi recull informació sobre les característiques i la composició de la carn de poltre 
i de la llet d’euga. En el cas de la llet, com que és un producte poc conegut, ha sigut 
complicat perquè la bibliografia que existeix és molt tècnica. Després hi ha una part 
pràctica que consisteix a fer el seguiment durant vuit mesos de l’explotació ramade-
ra; una visita i entrevista a dos productors de llet d’euga, i la realització d’enquestes 
sobre el coneixement i el consum de la carn de poltre i la llet d’euga.
Finalment, es presenta un vídeo sobre el seguiment del cicle complet de l’explota-
ció, des del naixement dels poltres fins a la seva tria, cap als sis mesos, i la posterior 
tornada a la vall dels cavalls i eugues adults.



Cos del treball
Tot i que ja partia de la hipòtesi que les condicions en què viuen aquests ramats són 
ideals per obtenir uns productes de gran qualitat, ho he pogut constatar a partir de 
la recerca de diferents estudis, però sobretot en l’estudi de l’IRTA (Institut de Recer-
ca Tecnològica i Agrícola) que analitza les propietats de la carn de poltre basant-se 
en l’alimentació dels animals. L’estudi conclou que la qualitat dietètica de la carn de 
poltre és excepcional i està directament relacionada amb l’alimentació dels poltres. 
Els poltres alimentats amb pastura i llet materna sense passar per fase d’engreix 
presenten un nivell molt superior d’àcids grassos, ferro i antioxidants. El gran pro-
blema actual d’aquesta carn és la seva conservació, ja que degut a l’alt contingut de 
ferro s’oxida molt ràpidament.
Aquesta influència també es dona en la llet d’euga. El consum d’aquest producte, 
que és un aliment tradicional a Àsia, a Europa és relativament recent. Degut a la 
seva composició es considera un producte d’alta qualitat, si bé aquesta depèn de la 
raça  però principalment de les condicions ambientals i la seva alimentació.
He pogut aprofundir en el tema mitjançant la visita a Equpirinenc, empresa dedica-
da a la producció de carn i llet d’euga on vaig poder comprovar en primera persona 
el sistema de producció. La producció de llet és petita i de distribució local degut a 
les seves característiques. En el cas de la visita a Equillet-Equaid Research vaig po-
der conèixer els estudis sobre l’aplicació terapèutica de la llet d’euga, i com la com-
posició bacteriana de la llet d’euga pot ajudar a regular la flora intestinal i millorar 
els sistemes immunològics en alguns malalts. També vaig poder conèixer el perill de 
vendre la llet crua i la raó per la qual s’han inclinat per fer probiòtics.
Finalment, vaig realitzar una enquesta per saber el grau de coneixement que 
té la gent de la carn i la llet d’aquests animals i dels seus beneficis, i també un 
petit estudi en un mercat municipal per saber quantes parades oferien a la gent 
carn de poltre.

Conclusions
Després de l’elaboració del treball es confirma que el cavall pirinenc català és una 
raça autòctona ideal per a l’obtenció de carn i llet gràcies a les característiques de 
la producció extensiva, que és respectuosa amb el medi ambient i amb l’animal. 
L’animal viu en llibertat, sense estrès i amb una alimentació natural, i la influència 
de l’home és quasi inexistent, cosa que fa que pràcticament no hi hagi incidència de 
malalties ni de contaminacions.
No obstant això, el cavall és un animal molt estimat com a animal de companyia i 
poc acceptat per la gent com a animal de producció. Aquest seria un dels principals 
motius pels quals la carn de cavall és poc consumida. La gent hauria de tenir al seu 
abast la informació sobre l’alt valor nutricional d’aquesta carn. S’han de promoure 



i impulsar campanyes per difondre els seus beneficis i també impulsar estudis que 
puguin aconseguir millores en la conservació d’aquesta carn; això permetria el man-
teniment d’aquestes explotacions en les poblacions rurals del Pirineu.
Quant al consum de llet d’euga el desconeixement per part de la població és enca-
ra més gran. Aquesta raça de CPC i les seves condicions de producció també són 
idònies per obtenir llet d’alta qualitat. És necessari invertir en recerca i aconseguir 
estudis concloents que puguin verificar de manera rigorosa el que ja s’està demos-
trant a la pràctica.
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