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INTRODUCCIÓ:  

El sector porcí a Catalunya, és un dels més importants, ja sigui a nivell econòmic com 

del sector agrari. Des de fa molt de temps que Catalunya és una de les comunitats 

autònomes amb més importància pel que fa el sector del porc, fins i tot, té importància a 

nivell de la unió europea.  

Tenint en compte això i la tendència actual, la qual es valora molt més el benestar 

animal i la qualitat de la carn, que no pas la quantitat, es va decidir fer un treball 

relacionat amb el sector del porc, amb el benestar i com aquests dos interactuen entre 

ells. És per això que vam decidir realitzar el treball sobre el tall de cues i dents en el 

garrí. 

Es va escollir aquest tema per poder fer una recopilació bibliogràfica sobre aquestes 

dues manipulacions que es duen a terme de forma rutinària a les nostres explotacions, 

conèixer l’opinió del ramader pel que fa aquest tema, la visió del consumidor i per últim 

relacionar-ho tot amb el benestar i amb la legislació actual. 

Pel que fa a la recopilació bibliogràfica, s’ha fet una revisió de diferents articles, per tal 

de poder conèixer les conductes anòmales del porc que han fet que els ramaders utilitzin 

aquestes tasques com a prevenció, els mètodes que s’utilitzen, la seva eficàcia i altres 

maneres de prevenir aquestes conductes anòmales.    

A part de la banda teòrica, també s’ha realitzat una part pràctica que va consistir en fer 

enquestes a grangers i a consumidors. La primera es va realitzar per poder valorar les 

tècniques que realment es realitzen a les granges i per valorar el coneixement de la 

legislació dins els ramaders. L’enquesta als consumidors es va realitzar amb la finalitat 

de saber si la gent coneixia les manipulacions que es realitzen als porcs i, fins a quin 

punt, valoren el benestar quan compren els seus productes.  

Després de realitzar tots aquests parts es van extreure unes conclusions, ja sigui de la 

part teòrica com de les diferents enquestes realitzades.  
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RESSENYA HISTÒRICA: 

El sector porcí ha experimentat una gran transformació en les últimes dècades. Cal 

destacar que en els anys 50, el sistema de producció principal es basava en una 

explotació familiar amb baix nivell de desenvolupament tecnològic utilitzant 

fonamentalment animals de races autòctones, entre elles, el porc ibèric. 

 

Durant la dècada del 1960, va haver-hi canvis demogràfics en què la gent dels pobles es 

va traslladar a viure en nuclis urbans i així, canviant el seu ofici i l’estil de vida. D’altra 

banda, la població restant que va quedar-se en els pobles treballant en l’agricultura i la 

ramaderia va viure un augment de la demanda dels seus productes del sector primari. 

Durant la dècada del 1970, degut a l’alta demanda, el sector segueix desenvolupant-se i 

consolidant un model nou de producció amb major eficiència: la integració. 

Paral·lelament, es va donar la substitució de races autòctones per races importades amb 

major capacitat productiva.  

 

En les dècades dels anys 1980 i 90, convivien ambdós sistemes: producció intensiva que 

utilitzava races cada cop més prolífiques sotmeses a creuaments i selecció genètica per a 

produir carns magres, ja que va començar a tenir importància el paràmetre qualitat a 

nivell alimentari i benestar animal; tot al contrari, el sistema extensiu que es basava en 

la reproducció de la raça ibèrica i els seus creuaments en medis naturals com les 

deveses, predominants en Extremadura i Andalusia. Aquesta producció extensiva no era 

eficient, però per no perdre el subsector, i amb augment del nivell de vida i la 

revalorització dels productes artesanals, es va atribuir un major valor als seus productes 

rebent el nom de Denominació d’Origen Protegida (DOP) de cada regió. 

 

Actualment, el sistema intensiu cada cop ho és més, amb major eficiència i 

especialització de la mà d’obra. Les explotacions tenen uns censos cada vegada més alts 

i estan dividides per les diferents fases del cicle productiu del porc, per tal d’evitar la 

infecció i transmissió de malalties i la conseqüent pèrdua econòmica pels productors. 

Així també s’ha aconseguit una especialització dels treballadors reduint el nombre de 

tasques diferents i millorant el maneig i els resultats posteriors. Pel que fa a la producció 

extensiva segueix un sistema similar sobretot a la zona sud del nostre país; degut a què 

la devesa està valorada com un sistema sostenible que a part d’aportar-nos uns ingressos 
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a partir dels animals, ens dóna beneficis com font de calor en llenya, prevenció 

d’incendis per la seva estructura de bosc, manteniment de la flora i fauna ajudant a 

reduir l’escalfament global entre altres. 

Tot i que amb la crisi financera mundial que ha passat aquests últims anys, cal dir que 

encara s’ha potenciat més l’especialització i l’eficiència en les granges. A més a més, 

s’ha observat el tancament d’explotacions petites familiars de producció no tan bona o 

bé que han estat absorbides per grans empreses passant-se a la integració. El sistema 

extensiu també ha patit la crisi, per l’augment dels costs productius i també, per la 

menor demanda dels seus productes per la població. Com a conseqüència, ha sorgit 

alguna tendència del subsector ibèric més intensiva en explotacions tancades per tal de 

fer més eficient la producció i abaratir els seus productes. 

A part de l’actual crisi financera, s’hi ha d’afegir que el 2013 entra en vigor la nova llei 

de benestar animal, la qual suposa una gran inversió pels productors, ja que s’han 

d’adaptar les instal·lacions i canviar algunes pràctiques de maneig.  

Això fa que, actualment el sector porcí a Catalunya, estigui en un dels moments més 

complicats de la seva història i els que en formen part, estan a l’expectativa del que 

passarà al futur, sobretot el 2013.  
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CONCEPTE I VALORACIÓ DEL BENESTAR ANIMAL: 

La història del gran conjunt d’espècies animals ha estat sempre estretament lligada en 

relació amb els humans. Quan als anys 60, la població tenia una millor qualitat de vida i 

una producció suficient i variada per la seva alimentació, va sorgir l’interès pel benestar 

animal i la preocupació pels animals de granja en els països europeus on el Govern 

Britànic va constituir el Comitè Brambell que va revisar el benestar en sistemes de cria 

intensiva i va establir uns límits mínims.  

Actualment i en els últims 20 anys, el benestar animal és un terme que ha estat molt de 

moda i s’han donat grans canvis en la manera de tractar als animals. És per això que 

primer de tot s’intentarà definir-lo, tot i la seva complexitat, ja que amb freqüència i 

erròniament ha estat associat amb un altre concepte de salut física sense tenir en compte 

la part de salut mental. 

 

El 1986, el professor Donald Broom de la  Universitat de Cambridge (Regne Unit), va 

definir el benestar com l’estat d’un animal que es troba en harmonia i adaptat al seu 

medi ambient gaudint de salut i cobrint totes les seves necessitats específiques.  

El 1989, Fraser senyalen que el benestar animal hauria de considerar certs aspectes 

bàsics com:  

- Salut psicològica o mental: comprenen les experiències dels animals, tals com el 

plaer i patiment, d’altra banda conté el comportament natural de cada espècie. 

- Salut física: el funcionament biològic normal de l’animal. 

El 1993, el Consell de Benestar per Animals de Granja (Farm Animal Welfare Council) 

va determinar les 5 llibertats bases pel benestar d’aquests, aclarant com aquests haurien 

d’estar: 

1. Lliures de gana, malnutrició i set. 

2. Lliures d’incomoditat. 

3. Lliures de dolor, ferides i malalties. 

4. Lliures de poder expressar el seu comportament normal. 

5. Lliures de por i estrès. 

En conclusió, amb aquests cinc punts es basa en tenir un accés fàcil tant a aliment de 

qualitat com aigua potable, l’estància en un ambient adequat que li doni comoditat i 

protecció, prevenció de qualsevol mal, ser tractat adequadament en cas de dolor i/o 
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malaltia, no està sotmès a cap manipulació innecessària i que li causi un patiment tant 

físic com psicològic. 

 

A banda d’aquestes tres definicions, n’hi ha moltes més però aquestes són les més 

representatives per demostrar que és impossible aplicar el mètode científic a les 

emocions dels animals. 

Tot i així, s’han determinat uns paràmetres o unes accions que actuen com a indicadors 

objectius d’un possible “malestar animal” en el sector porcí: 

- Disminució de l’eficàcia reproductiva. 

- Disminució de la producció de llet i el creixement dels animals. 

- Disminució de la resposta immunitària respecte agents ambientals. 

- Canvis hormonals i físics conseqüents a la resposta d’estrès. 

- Canvis de conducta secundaris a l’estrès com estereotípies i caudofàgia. 

- Major percentatge de lesions i ferides per l’ambient i altres animals. 

- Major incidència de malalties en els animals. 

- Major mortalitat. 
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BENESTAR AL SECTOR PORCÍ: 

Com s’ha explicat abans,el terme benestar animal no va cobrar importància fins després 

d’assegurar l’abastiment d’aliments i productes de primera necessitat, ja que en els anys 

60-70 era el principal objectiu i va ser la causa del desenvolupament dels models 

productius intensius en l’agricultura i la ramaderia.  

Ja coberta la demanda de productes del sector primari, va donar-se la revolució a la 

qualitat dels aliments; on es va observar la conscienciació social que havia de mantenir 

l’activitat agrària i ramadera amb un desenvolupament sostenible respectant al medi 

ambient i el benestar dels animals. 

Per la qual cosa, a partir dels anys 90, es van començar a establir lleis sobre benestar 

animal com la Directiva 91/630/CE que va ser publicada al 20 de maig del 1994 en el 

Real Decret 1048/1994 i així es va començar a acotar les característiques i l’estat de les 

instal·lacions de les explotacions ramaderes i adequar-les a les necessitats fisiològiques i 

de comportament d’aquesta espècie. D’altra banda, el Real Decret 66/1994 i el RD 

1041/1997 van iniciar el protocol i el maneig dels animals durant el transport i la neteja 

i desinfecció dels vehicles en qüestió i la Directiva 93/119/CE, en aspectes pre-sacrifici 

dels animals. 

 

Basant-nos en el tema del nostre treball, a nivell d’explotació, cal destacar la existència 

de tres punts conflictius sobre els benestar animal en aquest sector: 

1) Allotjament de les truges gestants: 

És el punt amb més polèmica, ja que a partir de la Directiva 2001/88/CE que va ser 

publicada en el Real Decret 1135/2002 el 31 d’octubre del 2002 i va prohibir que 

tant truges primípares com truges gestants estesin lligades amb cinturons a partir del 

1 de gener del 2006 incloses les explotacions construïdes anteriorment a la llei. Per 

tant, es va obligar el condicionament de les instal·lacions velles i a canviar les 

posteriors construccions. 

D’altra banda, la mateixa Directiva 2001/88/CE obligaria a partir del 1 de gener del 

2003 a mantenir les truges gestants amb allotjaments en grups a partir de les 4 

setmanes de gestació fins a una setmana abans del part en explotacions de nova 

construcció i a partir del 1 de gener del 2013 s’obligarà també a les ja construïdes 

abans de la publicació de la directiva.  
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Aquestes truges allotjades en grups hauran de disposar d’una superfície lliure per 

animal que serà de 2.25 m2 per truja i 1.64m2 per truja jove; a part, si els grups són 

inferiors a sis animals s’incrementarà 10% més la superfície, i si els grups són de 40 

o més animals, l’espai total es podrà reduir un 10%.  

Respecte al tipus de terra, dins de la superfície/femella haurà d’haver-hi una zona 

amb terra continu i una zona amb terra discontinu pel drenatge d’excrements; pel 

que fa a terra continu haurà d’haver 0.95m2 en truges joves i 1.3m2 en multípares, 

respectivament. D’altra banda, haurà de tenir una amplada mínima la bigueta del 

engraellat i una amplada màxima de les obertures entre biguetes determinades per 

truges.  

Cal destacar que en el Real Decret consta que aquestes truges hauran de tenir 

disponible permanentment materials manipulables per evitar avorriment i problemes 

jeràrquics, igual que hauran d’utilitzar sistemes d’alimentació adients per garantitzar 

que tots els animals mengin la quantitat necessària pel seu pes i estat fisiològic, 

evitant problemes de competència per l’aliment. 
 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Alimentació individualitzada per 

sistemes automàtics 

- Control individual informàtic 

- Desenvolupament del comportament 

exploratori fisiològic 

- Major exercici físic 

- Menor incidència de parts distòcics 

- Millor desenvolupament ossi 

- Major probabilitat de baralles  

- Difícil control d’avortaments i mortalitat 

embrionària 

- Alt cost d’inversió 

- Augment d’espai per truja 

- Determina certa formació informàtica 

- Major probabilitat de malalties de 

transmissió feco-oral 

Figura 1. Granja 
adaptada per al 
2013 amb la 
gestació 
confirmada amb 
patis 



10 

 

2) Benestar dels garrins en la fase de maternitat: 

Dins d’aquesta fase, hi ha dos aspectes principals: la mortalitat neonatal i el dolor 

causat per les mutilacions com la castració, el tall de dents i de cues. 

La mortalitat neonatal és un problema força important en garrins, sobretot en les 

primeres setmanes de vida. Els valors mitjans són entre 9-12% aproximadament i els 

valors objectius estan per sota del 10%, ja que tot i la possibilitat de poder-se reduir 

o eliminar el paràmetre és molt difícil, perquè es dóna en gran part en els dos 

primers dies de vida i en un tipus de truges determinats com molt joves o molt 

velles. 

La majoria d’estudis sobre la mortalitat neonatal han tractat d’identificar la causa 

immediata de mort d’aquests garrins, i com a resultat d’un problema multifactorial, 

la causa que intervé principalment és la debilitat del garrí al néixer, la qual fa que el 

garrí no sigui autosuficient per alletar-se i competir amb els seus germans i, mori als 

primers dies de vida. 

Si la debilitat al naixement és una causa principal, resulta interessant conèixer el 

perquè es dóna i quins factors influeixen com el pes, el genotip, les reserves de ferro 

i la concentració plasmàtica de diverses hormones. A més a més de tots aquests, 

afecta també la hipòxia durant el part deguda a existència de parts molt llargs i/o un 

mal maneig, on intervenen altres factors com l’edat de la truja i l’ambient en la sala 

de maternitat, augmentant el factor estrès que actuarà tant en el part com en 

l’alletament.  

Pel que fa al dolor per les mutilacions com el tall de dents o cues, cal dir que 

aquestes es duien a terme, o es duen també, amb una finalitat de prevenció d’un mal 

major. Encara que hi ha estudis que determinen una reducció d’incidència de lesions 

o caudofàgia en cada cas, no ho fan totalment, per tant, també es podria evitar amb 

un millor maneig o altres tècniques que no causessin un dolor prolongat en la zona 

mutilada. 

 

3) Benestar en la fase d’engreix: 

La problemàtica de benestar animal en aquesta fase es tracta sobre l’estrès social 

causat per baralles i competència entre animals que és quan hi ha unes densitats 

excessives d’animals i, alguns cops, és agreujat per la falta d’accés a l’aliment o 

l’aigua. Hi ha cops que tot i ser l’alimentació ad-libitum, els porcs solen menjar més 

en dos punts concrets del dia: l’alba i al vespre, per tant, al concentrar-se, sempre hi 
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ha certa competivitat i els porcs dominants ingereixen sempre una quantitat major 

de pinso, a diferència, dels més dèbils i subordinats, que és menor. 

D’altra banda, hi ha la caudofàgia com una conducta fisiològica redirigida dels 

animals quan aquests no poden fotjar per avorriment, altes densitats i el factor 

estressant que comporta o bé en conjunt entres altres. 

S’ha observat en estudis que l’eficàcia preventiva no és al 100%, per tant, la seva 

pràctica podria ser qüestionable.  
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Tall de dents: 

Introducció: 

El garrins tenen la característica que al néixer ho fan amb vuit dents abruptes, les quals 

són els incisius tercers i els canins de ambdues bandes, tant maxil·lars com mandibulars. 

Aquest tret ve d’evolució de l’espècie, perquè els utilitzen com a arma en les lluites de 

competència entre germans per escollir i accedir a una meta de la truja mare que li 

pertanyerà durant tota la lactació. 

El problema és que a l’establir la jerarquia durant la lactació, aquestes dents afilades 

causen ferides i laceracions a nivell facial dels garrins; per això, molts productors 

havien determinat el tall de dents a nivell de genives poc després del naixement com 

una feina rutinària de prevenció. 

Fa uns anys, com explica l’article Gallois et al., es va posar en dubte l’eficàcia 

d’aquesta tasca ja que reduïa les lesions de pell en garrins i la seva gravetat; però a la 

vegada causava gingivitis i/o pulpitis deixant capes més profundes al descobert i 

facilitar així, infeccions més severes. D’altra banda, encara hi ha més polèmica pel fet 

de tallar dents per evitar lesions a nivell mamari de la truja; a conseqüència de què a 

nivell d’estudi no s’ha vist un avantatge clar: alguns estudis s’ha observat una 

disminució de danys en truges i altres no s’ha observat diferència. 

Per tant, es va desenvolupar una nova normativa de Benestar Animal denominant 

aquesta manipulació dels garrins com un possible patiment innecessari pels animals i 

prohibint-la a nivell rutinari al no millorar clarament de forma rentable. 

 

Tècnica: 

El tall de dents ha estat una feina rutinària per a la majoria d’explotacions ramaderes del 

sector del porc, la qual actualment és denominada com una tasca prescindible degut a la 

relació benefici- risc i benestar pels garrins. 

Aquesta operació, també anomenada teeth clipping, s’ha de realitzar en garrins de més 

de 6 hores de vida i han d’estar ben encalostrats, no pot sobrepassar als 7 dies post-part, 

encara que freqüentment es sol fer abans de les 24 hores post-part. Al mateix moment 

de fer la tècnica, es porta a terme la desinfecció del cordó umbilical i de la col·locació 

del cròtal d’identificació.  
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Hi ha diferents mètodes: 

- Tenalles talla-canins: consisteix en seccionar la punta de les dents amb aquest 

estri. 

Avantatges: baix cost de material i rapidesa del treball 

Inconvenients: Facilitat a fer un tall excessiu de la peça dental afectant a la polpa 

dental i lesionant les genives, o bé l’aparició de puntes agudes del caní mal 

tallat. 

Procediment:  

o Comprovar el bon estat de l’estri per assegurar que les fulles de tall 

estiguin els més fines possible i així realitzar un tall net. En cas que no 

sigui així, canviar les tenalles per unes de noves. 

o Rentar amb aigua calenta i sabó i desinfectar amb solució antisèptica les 

tenalles abans de la seva utilització. 

o Separar els garrins de la mare per diferenciar-los dels ja fets i evitar que 

la mare ens faci mal si es posa molt nerviosa. 

o Agafar un garrí amb una mà i forçar-li delicadament un o dos dits dins la 

boca per a mantenir la boca oberta i la llengua plana. 

o Ja tenint-lo ben agafat, col·locar-li les tenalles al voltant d’un parell de 

dents i en posició paral·lela a l’os de la mandíbula per tal de no danyar 

les genives.  

o Ràpidament, prémer la tenalla amb un cop sec per tallar les dents. 

o Repetir el mateix procés pels tres parells de dents restants. 

o Comprovar que no hagin quedat mal tallats deixant puntes agudes 

passant el dit per la zona. En cas que n’hagi, eliminar-les. 

o Tornar el garrí amb la seva mare. 

o Tornar a desinfectar el talla-dents abans de repetir el procés amb el 

següent garrí.  

 

- Llimadores elèctriques: consisteix en desgastar la punta del caní fent-li un 

llimat del cantell a temperatura inferior als 42ºC i més de 30.000 rpm. 

Avantatges: No lesionen la polpa dental ni les genives i no deixen arestes o 

puntes agudes. 

Inconvenients: Desencadena un temps de treball major respecte l’altra opció 

(26.5 segons respecte 2 segons), major despesa econòmica en material. 
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Tallem dents o no?  

Degut a la implantació de la nova llei, molts ramaders d’aquest sector es fan aquesta 

qüestió preguntant-se, en relació al cost:benefici, si els sortirà a compte deixar de fer o 

no aquesta tasca rutinària; i en cas que sí, els sorgirà majors incidències a nivell facial 

dels garrins i/o en les mames de les truges alterant la productivitat de l’explotació. 

 

Llegint una desena d’articles sobre els avantatges o inconvenients de les tres tècniques  

( tall de dents amb alicates o llimadores elèctriques o bé deixar-les intactes ) i el seu 

efecte en paràmetres productius importants com el creixement diari, la mortalitat i el pes 

al deslletament entre d’altres. El que està clar és que tota tècnica que redueix la longitud 

dentària d’aquest animal fa disminuir la incidència de lesions facials en garrins, tot i que 

en alguns aspectes han aparegut conclusions. 

 

Cal destacar alguns estudis com el en Weary et al, en què s’ha valorat el fet de tallar 

(totalment o parcialment) o no les dents comparant a nivell d’incidència de ferides 

facials en garrins, la competència per l’animal a l’hora d’aconseguir una mama més 

productiva i guany de pes mig diari com a factor de rendibilitat. No es valora els danys 

a les glàndules mamàries de les truges, ja que es creu no important al tenir una 

incidència relativament esporàdica. 

L’estudi tractava de 2 experiments: 

 

1. Observació de nivell de gravetat en laceracions i inflamació a nivell facial 

associat amb haver tallat o no les dents abans de les 24 hores de vida: Agafen un 

número de garrinades i es classifiquen en grups (A, B i C), a cada conjunt se’ls 

determina un protocol de tall. 

A: en una banda de la boca se’ls talla totalment i en l’altra, es deixen les dents 

intactes. 

B: De la mateixa manera que A, però en comptes de tallar totalment només es 

talla el terç distal de la dent. 

C: Tallen les dents de ambdós bandes, una totalment i l’altra, parcialment 

només. 
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Els resultats ens indica que la incidència 

es redueix bastant en tallar les dents a no 

fer-ho, en canvi, no hi ha evidència 

considerable a les diferents tècniques.  

Per tant, podria donar la conclusió de què 

amb el tall parcial agafem els efectes 

positius del tallat donant menys lesions 

facials i de teixit mamari i, es redueix la 

gravetat  dels inconvenients com el dany a 

les dents i les genives del garrí. Cal 

remarcar, segons Gallois et al, que durant 

la primera setmana de vida l’efecte de 

tallar o llimar sobre la reducció de ferides 

és similar, en canvi, del dia 7 al 28 és més 

efectiu el tallat de dents. 

 

2. Observació dels guany mig diari (GMD) de pes en garrins i la posició de la meta 

escollida per jerarquia:  

Es determinen 3 grups per garrinada on es col·loquen animals sans de major pes: 

els tres primers de més alt pes seran del grup Tallat complet, els tres següents 

seran del grup Tallat parcial, els tres de menor pes es deixarà sense tallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest experiment, es va veure que el GMD era major en el grup que no es 

tallava les dents durant els primers set dies de vida. El segon grup en tenir millor 

creixement és el de tallat parcial i per últim, el complet. Dies després, la 

Figura 2. Efecte de les tècniques respecte el 
nivel de lesions facials 

Figura 3. Efecte de les tècniques  dentals en els diferents paràmetres 
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diferència en GMD no és significativa, per tant, es pot atribuir al dolor i lesió 

dels primers dies. 

Pel que fa a la mortalitat de garrins durant aquest període de lactació es dóna el 

cas que hi ha més baixes del grup de no tallat; però no té massa significat 

estadístic. 

Mirant els resultats de la posició de la meta, es pot concloure que no influeix el 

tractament de dents a com s’havia especulat de què el fet de tenir dents, els 

garrins tindrien més avantatge en competència agafant més les mames anteriors 

com a més productives. 

 

D’altra banda, en l’article de Holyoake et al ens confirma també que ambdues tècniques 

disminueixen el nombre i la severitat de les lesions facials, però es segueix veient, a la 

vegada, que no té efecte a nivell mamari ni als 4 dies post-part ni al deslletament i 

tampoc en el creixement post-deslletament.  

Segons la mortalitat dins del període de lactació, es va observar que en el tall de dents 

amb alicates va ser inferior respecte les altres tècniques, encara que en tots tres casos les 

baixes es concentraven en la primera setmana de vida. 

 
 

El creixement també es veu alterat sobretot als primers set dies de vida degut al dolor 

conseqüent al tall, per tant, els que no es manipulen tenen un creixement major, ja que 

després no varia, compensant el retràs dels altres grups que es veurà en el pes en el 

moment del deslletament. En aquest cas, divergeix dels altres estudis constant com a 

major pes el grup de clipped teeth. 

Pel que fa a efectes negatius, s’observa que al tallar dents augmenta la incidència de 

dany a les genives sobretot al fer-ho amb la llimadora elèctrica (grinding teeth) tenint en 

compte que l’explotació ho feia per primer cop i no tenia pràctica, no va tenir tan bon 

efecte com el tall amb alicates. Tot i així, no es va veure relació en un augment de 

prevalença a bacterièmies i artritis secundaries. 

Figura 4. Distribució de la mortalitat segons l’edat 
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Mètode del tall de dents selectiu: 

D’altra banda, en l’estudi Robert et al s’ha observat si és avantatjós dur a terme un 

mètode selectiu pel tall de dents en el maneig dels garrins (Robert S. et al) que 

consisteix en valorar i comparar un grup experimental que tallava dents als garrins 

excepte els de baix pes al naixement (200 g o més inferior al PV mig garrinada) 

respecte al grup control on es tallava les dents a tot garrí nascut independentment del 

seu pes. 

Es va observar l’efecte sobre la mortalitat i el guany de pes mig diari tenint en compte la 

raça de la truja i el seu número de part i la mida de la garrinada. 

El mètode no va donar efectes molt significatius de reducció de mortalitat general ni un 

increment marcat de GMD; però els resultats més destacats van ser que deixant intactes 

les dents als garrins de baix pes els feia directament més competitius al moment 

d’establir la jerarquia i escollir una mama, sobretot en garrinades grans de 12-14 cries. 

A més a més, sobre competitivitat indirecta que es tracta del drenatge de llet en 

l’alletament on el garrí de baix pes amb dents estimula més la mama distribuint millor la 

secreció lletera per a totes les metes i fent que els lots siguin més homogenis. Per tant, 

hi ha un creixement major en petits comparat amb el grup control, però a nivell general 

no es veu gran avanç.  

Dit això, es pot concloure que al no influir en la supervivència i el creixement de la 

garrinada, no pot ser vist com una alternativa; però pot contribuint a tenir un 

deslletament més uniforme respecte al pes dels animals. 

Figura 5. Efecte de la tècnica del  
tall (intacte, parcial o complet) en 
els següents paràmetres  
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Caudofàgia: 

Introducció: 

La caudofàgia és una conducta anormal que es manifesta amb la mossegada de cues 

d’uns porcs a uns altres. Durant molt temps, aquest tipus de comportament anòmal 

només estava present exclusivament a l’etapa d’engreix-finalització. En canvi, en els 

últims anys es comença a observar en garrins deslletats a una edat primerenca i en 

aquells que han estat criats sobre terres emparrillats al 100%. 

Aquest comportament anòmal s’ha aguditzat a mesura que s’ha anat intensificant la 

producció i l’ambient s’ha transformat en un medi cada vegada més artificial, 

convertint-se en un dels problemes etològics més comuns, sobretot en els engreixos, 

però a la vegada en un dels problemes més difícils d’explicar degut a la seva etiologia 

multifactorial. 

La majora d’hipòtesis etològiques que intenten explicar aquest fenomen coincideixen a 

senyalar que es tracta, en principi, d’un comportament natural com el fotjar, inclòs en el 

comportament exploratori però que es transforma en una conducta anòmala no per la 

conducta en si, sinó per l’objecte al qual va dirigida.  

El que si s’ha estudiat són els factors els quals fan que pugui aparèixer la caudofàgia, tot 

i que, pot aparèixer únicament un dels factors i haver-hi caudofàgia; com presentar-se 

tres factors junts i no presentar-la. A tot seguit, es citen els factors que afavoreixen un 

augment en el risc de la mossegada de cua: 

- Corrents d’aire a la zona de descans 

- Variació de la longitud de la cua 

- Estació de l’any: quan les temperatures són baixes o hi ha una mala ventilació 

- Porcs allotjats prèviament amb palla i després, no 

- Falta d’abeuradors o aquests estan bruts 

 

Factors que disminueixen la caudofàgia: 

- Porcs amb palla 

- Porcs que a totes les fases han tingut palla 

- Els vacunats contra PCV2 (circovirus porcí tipus 2) 
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Aquests factors es poden observar a l’estudi “The Relationship Between Tail Biting in 

Pigs, Docking Procedure and Other Management Practices” de Hunter E.J, com 

s’observa el gràfic tant els porcs que tenen 

la cua tallada com no, hi ha una major 

probabilitat de patir caudofàgia en els que 

no tenen palla, respecte els que en tenen, 

per tant, com s’ha comentat anteriorment, 

la palla és un factor que fa disminuir la 

probabilitat de tenir un brot de caudofàgia. 

 

 

Incidència: 

La incidència de la caudofàgia en estudis portats a terme en escorxadors els Estats 

Units, durant la dècada dels 70, reflexa uns percentatges d’incidència del 11,6% per 

porcs caudectomitzats amb més de 75 kg, però quan s’inclouen a l’estudi porcs amb 

secció parcial de la cua el percentatge baixa fins el 7,5%. Estudis recents realitzats a 

Dinamarca parlen de percentatges de l’1%. 

Desgraciadament, a Espanya no tenim dades. Seria molt interessant efectuar controls als 

escorxadors per tractar de quantificar el problema. Així es podria fer un estudi sobre les 

diferències entre les diferents variables, com l’explotació, època de l’any, règim de 

maneig, edat de l’animal, característiques constructives de la granja, entre altres.  

Respecte a la categoria de l’animal, direm que la caudofàgia és més freqüent en animals 

d’engreix a partir dels 40-50 kg de pes viu, detectant una major incidència en els 

mascles que a les femelles. No és freqüent observar aquesta conducta en els garrins 

lactants ni en els animals reproductors.  

 

Inici i desenvolupament de la caudofàgia: 

La causa directa que origina aquest problema no és coneguda, però la majoria dels 

autors coincideixen en què la mossegada de les cues és conseqüència d’una inadaptació 

del porc al medi i que s’agreuja o precipita per una sèrie de factors o estímuls, citats 

anteriorment, que si bé de forma aïllada no agafen un protagonisme especial, en el seu 

conjunt i, per un efecte acumulatiu, són capaços de provocar caudofàgia.  

Figura 6. Efecte de la longitud de la cua i del 
posar o no palla davant la probabilitat de la 
mossegada de cua 
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Figura 7. Percentatge de porcs en les diferents etapes 
de la caudofàgia. 

En opinió de Frase (1987) i Feddes i Fraser (1994) podem distingir dues etapes en el seu 

desenvolupament: 

- Etapa inicial: aquesta primera fase la caudofàgia queda relegada a unes simples 

llepades, xuclar i mossegades suaus de la cua sense arribar a provocar ferides ni 

sagnat de la mateixa. Aquest comportament es redueix quan els porcs tenen 

enroscada la cua, ja que la pròpia curvatura de la cua la protegeix de ser 

mossegada al no quedar la punta exposada.  

En aquesta etapa el porc afectat no sent dolor, mostra indiferència cap aquest 

mossec suau. Per això podrem afirmar que en els seus inicis la caudofàgia és una 

conducta tolerada pel porc que la suporta.  

Relacionat amb això s’observa que 

quan els porcs tenen la cua més 

llarga tenen més probabilitats de 

patir lesions per mossegades, ja 

sigui els tres nivells  representats al 

gràfic, quan les lesions es curen, 

quan hi ha mossegada de cua però 

sense inflamació i quan, hi ha  

mossegada de cua amb inflamació. 

També comentar que el  

 

percentatge de porcs que presenten aquesta última fase, o sigui, l’etapa crònica, 

comentada a continuació i que és la més dolorosa són inferiors a 1%.  

 

- Etapa aguda o crònica: quan la freqüència i la intensitat de les mossegades 

augmenten donant lloc a la segona fase, en la qual ja s’aprecien ferides a la cua. 

En aquesta etapa, pot participar més animals del corral que intentaran imitar als 

que han originat el problema. En aquest comportament intervé el sentit de la 

vista i la atracció que la sang exerceix sobre els porcs. En els casos més aguts 

pot acabar amb canibalisme, degut a l’apetència que tenen els porcs cap a la 

sang. Un cop que apareix la sang, les complicacions són majors. Aquesta etapa 

rarament es presenta en sistemes amb extensiu o en ambients semi naturals. 
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Per què s’inicia?  

La majoria d’autors estan d’acord en afirmar que es tracta d’una conducta redirigida. En 

un principi es pot entendre com una conducta normal, l’anormal és l’objecte cap el que 

va dirigit que és diferent del natural. Un dels comportaments més típics del porc és 

l’exploratori, el que en un ambient natural es transforma en una pauta necessària per la 

busca d’aliment, del lloc idoni per parir, entre altres (Day et al. 1996). Aquest 

comportament el porta a terme mitjançant la conducta de fotjar. Doncs bé, aquesta 

última conducta també està present en el porc criat en medis artificials amb ambient 

controlat, tot i tenir les seves necessitats fisiològiques cobertes. Ara bé, davant la 

impossibilitat de fotjar degut als terres de ciment o d’emparrillat, el porc redirigeix 

aquest comportament cap a altres objectes no habituals, un d’ells pot ser la cua dels seus 

companys del corral, i el que en principi s’inicia com un joc i com una forma de 

combatre l’avorriment pot acabar amb un verdader canibalisme (Stolba i Woo-Gush, 

1989). 

 

Mètodes per prevenir la caudofàgia: 

- Tisores o tenalles talla cues: és el mètode més utilitzat. S’utilitzen tisores, també 

les tenalles talla dents i, les menys usades però les més recomanades, les tenalles 

talla cues amb un disseny que tanca prèviament les venes abans de tallar.  

 Com procedir:  

 Utilitzar material net i desinfectat prèviament 

 Introduir-lo amb desinfectant entre garrins 

 Desinfecció posterior de la cua per immersió amb antisèptics 

iodats 

 Tenen l’inconvenient de que produeixen sagnat i, per tant, hi ha 

perill d’infecció 

 Molt important no utilitzar les mateixes tenalles que pel tall de 

dents, fer servir tenalles diferents. 

- Talla cues elèctric o de gas: Tallen i cauteritzen a la vegada evitant les 

hemorràgies i les infeccions. 

 Les precaucions:  

 Esperar a que la temperatura de la fulla sigui adequada 

 Netejar i desinfectar la fulla abans de la seva utilització 
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Figura 8. Efecte  de la longitud cua. 

 

Un estudi recent del ITP francès al respecte va concloure que: 

o Els garrins que se’ls talla la cua sense insensibilització criden més durant 

el tractament i tenen més comportaments anormals just després. 

o A més llarg plaç no hi ha cap conseqüència del tractament, no hi ha 

diferències ni de comportament ni zootècniques entre els animals als que 

tallen la cua i els que no. 

Un altre estudi realitzat per l’autor Hunter E.J et al. va concloure que hi havia una 

relació entre la mida de la cua i la probabilitat de patir caudofàgia sent superior un porc 

amb palla i amb la cua llarga, que un porc amb palla i la cua tallada.  

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, les recomanacions respecte al tall de cues són: 

o Corregir les deficiències ambientals que provoquen la caudofàgia en pre-

engreix i engreix 

o Utilitzar materials manipulables per prevenir la caudofàgia i les baralles: 

palla, serradures, turba, compost, xampinyons, fusta, joguets. 

o En cas de necessitat, realitzar el tall de cues amb talla cues elèctric o de 

gas, en el plaç que marca la llei per personal format.  

 

Prevenció i tractament caudofàgia: 

L’aparició de caudofàgia així com la seva intensitat pot veure’s reduïda si es consideren 

tots els factors de riscs (medi ambient físic, medi ambient climàtic, alimentació, 

malalties concomitants, entre altres). Tenint en compte que aquests factors no poden ser 

agafats com a valors absoluts, ja que determinades circumstàncies que han pogut 

ocasionar la caudofàgia en una explotació, en altres no són capaces d’originar cap 
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episodi de caudofàgia. D’igual manera que unes mesures preventives poden ser més 

efectives per unes explotacions que per altres. Tot això és degut a què les mesures 

preventives estan basades amb especulacions i coneixements d’altres patrons de 

comportament pel que falten més investigacions al respecte per tenir coneixement més 

profund del problema. 

Com a mesures preventives podem senyalar:  

 Disminució de la intensitat lumínica 

 Col·locar palla quan el disseny del corral ho permeti 

 Prevenir de l’avorriment dels porcs mitjançant cordes 

 Cadenes o cintes de goma que pengin del sostre 

 Pneumàtics 

 Pilotes i trossos de fusta 

 Disminuir la densitat a l’estiu 

 Augment de la ventilació 

 Controlar l’aport nutricional del pinso 

 Ús d’algun tipus de tranquil·litzant homeopàtic. 

 

De totes aquestes es recomana la col·locació d’un jaç perquè permetrà que el porc fotgi i 

realitzi el seu comportament exploratori, al marge del confort tèrmic.  

Respecte a l’amputació quirúrgica de la cua dir que no s’ha de fer de forma sistemàtica i 

rutinària perquè està prohibit pel RD 1135/2002, del 31 d’octubre, relatiu a les normes 

mínimes per la protecció de porcs; de manera que només s’efectuarà de forma puntual 

en aquells moments de major incidència del problema i sempre que haguem tingut en 

compte les mesures preventives i corregit les possibles deficiències pel que fa a les 

condicions mediambientals físiques i climàtiques. El tall de cua pot fer disminuir el 

percentatge de cues mossegades: 9% en porcs amb cua versos i 3% en porcs amb la cua 

tallada, sent el percentatge de ferides compreses en el rang de mossegades severes igual 

en els dos grups. 

Quan s’efectuï l’amputació de la cua es farà dins dels set primers dies de vida del garrí 

per un veterinari o persona formada i amb experiència a l’execució de la tècnica. En el 

cas que es realitzi a partir del setè dia de vida es portarà terme únicament mitjançant una 

anestesia i una analgèsia prolongada, practicada per un veterinari. És molt important 

que totes les cues quedin tallades de la mateixa forma i que no quedi cap garrí sense 

tallar en el corral, ja que cues escassament tallades poden induir per si soles l’aparició 
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de caudofàgia. S’ha d’insistir en què el tall de cues és simplement una mesura 

preventiva, però en cap cas elimina el problema.  
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Legislació: 

Pel que fa la legislació, s’ha fet un recull de l’evolució d’aquesta pel que fa al tall de 

dents i cues, tant a nivell espanyol (Reals Decrets) com a nivell europeu (directives).  

 

El primer Real Decret que legisla el tall de dents i cues és el Real Decret 1048/1994 

relatiu a les normes mínimes per la protecció dels porcs, el qual, segueix els requisits de 

la directiva 91/630/CEE. Aquest Real Decret a l’annex, el capítol 1 que va sobre 

condicions generals, en el punt 16 posa “Además de las medidas que se tomen 

normalmente para impedir la caudofagia y otros vicios y permitirles satisfacer sus 

necesidades de comportamiento, todos los cerdos - habida cuenta del entorno y de la 

densidad de población - deberán disponer de paja o de cualquier otra materia u otro 

objeto apropiado”. 

En aquest mateix Real Decret al capítol 2 que es titula com a disposicions específiques 

aplicables a les diferents categories de porcs, l’apartat 3 parla de garrins i concretament 

el punt 4 cita “La sección parcial de la cola y de los dientes no podrá realizarse de 

forma rutinaria, sino sólo cuando en un establecimiento se descubra que las heridas 

que presenten las mamas de las cerdas, o las orejas o la cola del ganado en general, se 

deban al hecho de no haberse realizado dicha intervención. Cuando se considere 

necesario proceder a la sección parcial de los dientes, ésta deberá realizarse en el 

plazo de los siete días siguientes al nacimiento”. 

 

Del 1994, es va al Real Decret 348/2000 relatiu a la protecció dels porcs en 

explotacions ramaderes, es base amb les directives fixades per la Unió Europea la 

98/58/CEE I la 2001/93/CEE. Aquest Real Decret a l’annex en el punt 9 de mutilacions 

es legisla que “En espera de la adopción de disposiciones específicas en materia de 

mutilaciones, y sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1048/1994, de 20 de 

mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, se aplicarán las 

disposiciones nacionales en la materia siempre que se respeten las normas generales 

del Tratado.” 

 

I el Real Decret que està actualment en vigor és el 1135/2002, el qual segueix els 

requisits de la directiva 2008/120/CEE. Aquest Real Decret a l’annex capítol 1 sobre 

condicions generals la punt 8 dicta “Una reducción uniforme de las puntas de los 
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dientes de los lechones mediante el pulido o sección parcial, antes de que superen los 

siete días de vida, dejando una superficie lisa intacta; en caso necesario puede 

reducirse la longitud de los colmillos de los verracos para evitar lesiones a otros 

animales o por razones de seguridad. 

b) El raboteo parcial. 

c) La castración de los cerdos macho por medios que no sean el desgarre de tejidos. 

d) El anillado del hocico únicamente cuando los animales se mantengan en sistemas de 

cría al aire libre y de acuerdo con la normativa nacional. 

El raboteo y la reducción de las puntas de los dientes no deberán ejecutarse por rutina 

sino únicamente cuando existan pruebas de que se han producido lesiones de las tetillas 

de las cerdas o las orejas o rabos de otros cerdos. Antes de su ejecución, se adoptarán 

medidas para prevenir la caudofagia y otros vicios teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales y la carga ganadera. 

Por esta razón, las condiciones ambientales o los sistemas de gestión deberán 

modificarse si resultan inadecuados. 

Solamente un veterinario o una persona formada, tal como se contempla en el artículo 

5 de este Real Decreto, con experiencia en la ejecución de las técnicas aplicadas podrá 

realizar con los medios adecuados y en condiciones higiénicas cualquiera de los 

procedimientos descritos anteriormente. En caso de que la castración o el raboteo se 

realicen a partir del séptimo día de vida se llevarán a cabo únicamente mediante una 

anestesia y una analgesia prolongada practicada por un veterinario.” 

 

Finalment, pel que fa a la llei de benestar del 2013, es pot citar pel que s’ha trobat a 

diferents fonts que en el punt 5 sobre manipulacions legislarà que “Se prohíben todos 

los procedimientos que provoquen lesiones o la pérdida de una parte sensible del 

cuerpo del animal excepto: 

6. Si es debido a motivos terapéuticos o de diagnóstico. 

7. Si está destinado a la identificación del animal (conforme a la normativa). 

8. Una reducción uniforme de la puntas de los dientes de los lechones mediante                                                                         

pulido o sección parcial antes de lossiete días de vida. 

9. El raboteo parcial. 

10. La castración de cerdos macho antes de los 7 días de vida. 

11. El anillado del hocico en sistemas mantenidos al aire libre. 
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Tanto el raboteo parcial como la reducción de las puntas de los dientes no deben 

ejecutarse por rutina y deben adoptarse las medidas necesarias para su prevención 

tales como el empleo de material manipulable. 

Si el raboteo o la castración se realizan a partir de los siete días de vida deberán 

practicarse bajo una anestesia y una analgesia prolongada practicada por un 

veterinario.” 

Per tant, aquest esborrany de la llei de benestar del 2013, pel que fa a les manipulacions 

que s'està estudiant en aquest treball, no hi haurà cap modificació respecte la llei que hi 

ha actualment en vigor.  

 

Observant tot el transcurs de legislació sobre aquest sector, es pot dir que des de fa 

gairebé 20 anys està prohibida la rutina del tall de dents i cues a partir del Real Decret 

1048/1994; tot i així, avui dia molts ramaders encara realitzen aquesta tasca. 

Això és degut a que la llei presenta un punt dèbil que és que aquesta tasca estarà 

autoritzada quan hagi aparició de ferides i lesions en els animals, quan s’hagin dut a 

terme totes les accions preventives per evitar aquests problemes i no hagin sigut 

efectives, per tant, els ramaders demanen als seus veterinaris que se’ls autoritzi amb 

certificats per a què puguin continuar fent aquestes manipulacions justificant-se que és 

com a prevenció de mals majors. 
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Entrevistes: 

Introducció: 

Aquestes entrevistes, es van realitzar a grangers de porcs de diferents llocs de 

Catalunya. S'ha preferit fer un resum de les diferents entrevistes, per mantenir 

l'anonimat dels diferents ramaders. S'han realitzat un total de 12 entrevistes a diferents 

granges, de diferent cens i diferents maneig.  

 

Resultats i conclusions: 

1. Sap  si està prohibit actualment el tall de cues de forma rutinària en garrins? 

Pel que fa aquesta pregunta el 50% dels ramaders ha contestat que sí que està 

prohibit i el 50% ha contestat que no. Per tant, hi ha la meitat dels ramaders els 

quals nosaltres hem realitzat l’entrevista que no estan ben informats de la legislació 

actual, això és així, perquè cada any es fan cursets sobre benestar animal, però fins 

l’any 2013 no és obligatori tenir el curs, això fa que hi hagi ramaders que encara no 

coneixin la llei. Tot i així, si realitzen aquesta tasca han de tenir el certificat del 

veterinari, el qual autoritza fer el tall de cues de forma rutinària i per evitar lesions i 

problemes majors. A l'annex s'adjunta un exemplar d'un certificat, ja que un ramader 

ens el va ensenyar quan li vam anar a realitzar l'entrevista.  

2. Vostè  realitza aquesta tasca de tallar cues? 

De tots els entrevistats, tots fan tall de cues excepte un granger.  

3. Sap  si està prohibit actualment el tall de dents de forma rutinària, també? 

Pel que fa el tall de dents, els resultats són que un 70% dels pagesos sap que el tall 

de dents està prohibit fer-ho de forma rutinària. Tot i així, analitzant les entrevistes 

el 30% dels pagesos que diuen que no està prohibit, realitzen el tall de dents. 

4. Realitza aquesta tasca? 

Igual que a la pregunta 2, tots fan el tall de dents, excepte el mateix pagès que a la 

pregunta 2 ja no realitzava el tall de cues i, tampoc realitza el tall de dents.  
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5. Creu que tant el tall de cues com el de dents és sotmetre els animals a un 

sofriment innecessari  pels avantatges que comporta? Per què? 

Tan sols, un 25% creuen que és un sofriment innecessari, la resta creuen que els 

garrins no pateixen quan se’ls realitzen aquestes tasques. Pel que fa el perquè, hi ha 

motius diversos i que es contradiuen els uns amb els altres, per tant, la primera 

conclusió que es pot extreure i com ja es porta comentat en el treball anteriorment es 

que no hi ha una percepció molt clara i objectiva de si l’animal pateix o no quan se 

li realitzen aquestes tasques. 

Els que creuen que és un sofriment innecessari diuen que quan són petits tenen més 

dolor o que el dolor que els hi causen realitzant aquesta tasca no compensa amb els 

beneficis que tens a posterior; però quan analitzem les respostes dels ramaders que 

han contestat que no causen un dolor trobem que com més petits, menys dolor. 

També, es comenta que es millora el maneig dels garrins i les truges, evitant un 

patiment i malalties posteriors. I per últim, també hi ha els ramaders que creuen que 

si realitzes les operacions correctament, els garrins no mostren un comportament de 

dolor excessiu, ja que després de realitzar les operacions continuen amb el seu 

comportament normal, com per exemple, mamar.  

6. En cas de fer el tall de dents i/o cues, sap fins a quina edat es pot fer aquesta 

manipulació en els garrins? 

El 50% no contesten a la pregunta, un 25% contesta la resposta correcta, o sigui, que 

es pot realitzar abans del 7 dies d’edat, si es fa més tard dels 7 dies, s’ha de realitzar 

amb anestèsia i analgèsia per part d’un veterinari. I l’altre 25% dóna respostes 

incorrectes, com que s’ha de realitzar abans de les 24 hores de vida, o abans dels 2-3 

dies o abans dels 4 dies. Per tant, com a la pregunta 1, 3 i 6 hi ha ramaders que 

encara estan desinformats, però ja s’ha explicat un possible motiu. També comentar 

que les respostes que s’han donat incorrectes són abans dels 7 dies de vida, per tant, 

sense ells saber-ho estan complint la llei.  

7. En cas de fer el tall de dents i/o cues,  quina eina o estri utilitza? 

El 100% dels ramaders que realitza aquesta tasca ho fa amb alicates. I el tall de cues 

un 100% amb talladora amb cauterització. Per tant, pel tall de dents, utilitzen l’eina 

més barata i ràpida, tot i que no la òptima pel benestar com podria ser la llimadora 
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elèctrica i, en canvi, pel tall de cues utilitzen l’eina més cara, més lenta però que el 

benestar és major.  

8.  En cas de fer el tall de dents i/o cues, té en compte a seguir unes mínimes 

mesures d’higiene com desinfecció de l’estri? 

Un 75% si que segueix un mesures mínimes d’higiene. Per tant, tot i que pot ser no 

utilitzen l’eina més adequada, la majoria, té precaució amb la higiene. 

9. En cas de fer el tall de dents, per quins motius creu que és important fer-ho? 

Un 75% ho fa per evitar les ferides facials als garrins i lesions a les glàndules 

mamàries de les mares. També hi ha ramaders que ho fan per evitar les baixes i 

l’estrès a les truges i els garrins. 

10. En cas que cregui que NO és imprescindible el tall de dents, fa alguna tasca 

alternativa com de maneig....? 

Un 75% dels entrevistats no han contestat aquesta pregunta i un 25% diu que sí i la 

que fan es controlar que no facin ferides a les glàndules mamàries. 

11. En cas de fer el tall de cues, per quins motius creu que és important fer-ho? 

Un 100% el motiu principal és per la caudofàgia. També comenten que ho fan per 

temes infeccioses i per tenir un millor maneig quan els garrins arribin a transició i 

engreix.  

12. En cas que cregui que NO és imprescindible el tall de cues, fa alguna tasca 

alternativa com de maneig....? 

Les tasques de maneig que duen a terme són millorar les densitat o adequar-les a les 

instal·lacions, ventilació òptima i col·locar joguets. Comentar que això només ho 

realitza un 25% dels entrevistats i no tots fan les tres tasques.  

13. En cas de fer el tall de dents, ha intentat mai de deixar-ho de fer? 

La meitat ho ha intentat i l’altra meitat no.  

14. En cas que sí, ha notat rellevància, com...?  

a) Incidència de lesions facials en garrins: El 100% ha estat majors. 
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b) Incidència de lesions a nivell mamari truges: El 75% han estat majors i el 

25% iguals. 

c) Taxa de creixement durant lactació: Un 70% ha estat menor i un 30% no hi 

ha hagut diferència.  

d) Mortalitat garrins primers dies de vida: Un 30% hi ha hagut una mortalitat 

major i un 70% s’ha mantingut igual 

e) Com a altres observacions, comenten que hi ha hagut un desequilibri de la 

garrinada.  

15. En cas de fer el tall de cues, ha intentat mai de deixar-ho de fer? 

Igual que a la pregunta 13, la meitat ho ha intentat. 

16. En cas que sí, ha notat rellevància, com...?  

a) Valors productius com creixement mig diari: Aquí hi ha el mateix 

percentatge per cada opció, per tant, uns diuen que ha augmentat, d’altres 

que ha disminuït i d’altres que es manté igual.  

b) Prevalença d’animals amb retràs al creixement: Un 70% diu que ha 

augmentat i un 30% que es manté amb els mateixos valors.  

c) Estrès i nerviosisme dins del lot:  Un 70% comenta que ha augmentat el 

nerviosisme, les baralles i un 30% que no ha notat cap diferència.  

d) Mortalitat:  El 50% diuen que ha estat més alta i el 50% que ha disminuït.  

Per tant, tant a la pregunta 14 com la 16, no hi ha cap ramader que valori 

positivament, deixar de realitzar aquestes tasques, ja que contesten que els 

paràmetres preguntats a l’entrevista són pitjors quan han deixat de realitzar la 

tasca, que quan la realitzaven.  

 

D’altra banda, un ramader ens va comentar que anualment es feia inspeccions i controls 

de benestar animal en varies explotacions escollides per sorteig al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de cada província, on els veterinaris 

inspeccionen les instal·lacions i la gestió de cada granja verificant que es compleix la 

legislació vigent. En cas que no es compleixi, es dóna un plaç de temps per tal que 

l’empresari ho arregli solucionant el problema. 

Ens va mostrar l’acta de la seva última inspecció que es en l’annex. 
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Enquestes: 

Introducció: 

S'ha realitzat una enquesta a gent del carrer amb l’objectiu de valorar la seva opinió 

sobre el benestar animal en general i més concretament en el sector porcí i la seva 

legislació i tot el que repercuteix en el seu consum i en el moment de la seva compra de 

carn. 

El total d’enquestes realitzades són  unes 52 i ens basarem en els seus resultats. 

Resultats: 

1. Creus que el sector porcí està excessivament intensificat? 

a) Sí 

b) No 

c) No ho sé 

 

Com es pot veure en la gràfica, més de la meitat de la població enquestada, 

concretament un 54.55%, creu que hi ha una excessiva intensificació en el sector 

porcí. D’altra banda, sobre un 13.64% pensa que no i un 31.82% s’absté a 

respondre. 

2. Creus que és compatible benestar animal amb màxima productivitat? 

a) Sí  

b) No 
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En aquesta pregunta, segons els resultats, no s’observa amb tendència de pensament 

de la gent, ja que hi ha un 52.17% que opina sí i un 47.83% que creu que no és 

compatible. 

3. Quin criteri li dones més importància al moment de comprar carn? 

a) Preu 

b) Qualitat 

c) Producte local o nacional 

 
Com es veu a la figura, és té força importància a la qualitat de la carn (45.45%); 

però el preu també té certa significació amb 22.73% on segurament influeix la crisi 

que estem patint. 

Tot i això, es pot veure com cada cop es té més en compte els productes locals 

(31.82%) en el moment de la compra o almenys l’intenció. 
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4. Compraries carn, encara que fos més cara, d’animals que hagin tingut més bon 

benestar? 

a) Sí 

b) No 

c) Depèn,de?_____________________________ 

 

Com a continuació de la pregunta anterior, es va suposar el cas de donar més 

importància als altres factors que el preu, aleshores, plantejant una situació que 

garantís benestar pels animals i això comportés un augment del preu; si afectaria o 

no en la compra. Els resultats van ser sí amb un 59.09%, no amb un 4.55% i depèn 

amb un 36.36%; en aquesta última opció cal destacar que molts comentaris van ser 

que depenia de si augmentava molt o poc de preu. 

5. Coneixes quines manipulacions es fan en el sector porcí, concretament als garrins?  

a) Sí 

b) No 
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Ja entrant amb el tema del treball, en general només el 45.45% coneix o creu que 

coneix les manipulacions que es permeten i es realitzen en garrins, la resta ho 

desconeix (54.55%). 

6. Quines creus? (pot ser més d’una opció) 

a) Tall de dents 

b) Tall de cues 

c) Administració de substàncies promotores pel creixement 

d) Administració d’una dosi fèrrica 

e) Administració de complexes vitamínics 

f) Castració 

g) Alletament en màquines artificials 

h) Tatuatge 

i) Crotal identificatiu 

j) Encalostrament 

 

Observant la gràfica, en el moment de dir exactament les manipulacions i escollir 

les opcions exposades podem veure: 
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• Tant el tall de cues com l’administració de dosi fèrrica, la castració i 

l’identificació amb crotal són conegudes correctament per més de la meitat 

de les persones enquestades: el 54.55%, el 59.09%, el 59.09%  i el 59.09% 

respectivament. 

• El tall de dents no es coneix tant únicament amb un 45.45%. 

• L’encalostrament es veu molt poc conegut i important amb només un 

18.18% 

• Cal destacar la importància errònia a aquestes tasques com són 

l’administració de substàncies promotores de creixement (40.91%) ja que 

està prohibit des del 1981, l’alletament de màquines de l’alletament artificial 

(36.36%) que mai s’ha fet en aquest sector i administració de vitamines 

(45.45%)que no és fa, ja que s’incorporen més tard en l’alimentació seca. 

•  El tatuatge (27.27%) abans si que era utilitzat, però ha estat substituït pel 

crotal identificatiu. 

7. Creus que actualment s’estan fent aquestes 2 manipulacions: tall de dents i cues?  

a) Sí 

b) No ho sé 

 

En aquest cas, centrant-nos en aquestes dues manipulacions que s’ha centrat el 

nostre treball podem veure de hi ha un 50% de coneixença i desconeixença 

d’aquestes. 
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8. Saps en què consisteixen tant el tall de dents com el de cues? 

a) Sí 

b) No 

c) No ho sé 

 

Observant els resultats, es veu que l’opció sí amb un 45.45%, no amb un 27.27% i 

no ho sé amb un 27.27% i, per tant, es confirma que hi ha un gran desconeixement 

d’aquestes manipulacions i tasques en el sector porcí. 

9. Creus que aquestes tècniques causen un patiment innecessari per als garrins? 

a) Sí 

b) No 

c) No ho sé 

 

10 Per què? Quins avantatges/desavantatges creu que comporten?_________________ 

______________________________________________________________________  
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Tenint en compte els resultats anteriors sobre el desconeixement i el que s’hagin pogut 

imaginar i tècnica utilitzada pels que si en tenien idea, segons el gràfic de la pregunta 9: 

un 68.18% creu que és un patiment innecessari per aquests animals donant comentaris 

com el dolor i ferides que li pot causar, etc. 

En canvi, un 27.27% creu que no ho és justificant-se perquè genera avantatges com 

lesions per les mares i per els mateixos  en el cas de les dents i de les cues per evitar un 

mal major com és la caudofàgia. 

Un 4.55% s’absté dient que segurament si ho fan serà perquè els dóna un benefici, sinó 

ja no ho farien. 

 

Conclusions: 

Ja feta l’enquesta a 52 persones i veient els resultats, podem extrapolar diverses 

conclusions. 

Primerament, cal destacar el gran desconeixement de les condicions en que viu l’espècie 

porcina i com està la legislació establerta en aquest sector i algunes idees errònies o 

antiquades sobre les manipulacions d’aquests animals ja explicades en els resultats.  

Pel que fa al benestar animal, si que hi ha conscienciació i es té en compte però, a la 

vegada, s’observa un pensament realista en que s’ha de portar un equilibri entre 

benestar i productivitat; ja que continua sent un negoci i la font d’ingressos de famílies i 

empreses.  

Ara bé, en el moment de la compra és té en compte la qualitat en major importància, 

però també el preu i l’origen dels productes i en el moment d’aplicar aquest benestar si 

s’augmentés el preu dels productes hi hauria gent que estaria disposada igualment, però 

un percentatge considerable diu que depèn sobretot de l’increment.  
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Conclusions: 

Tall de dents 

Aquesta tasca ja fa gairebé dues dècades que va ser prohibida la seva realització de 

forma rutinària, tot i així molts dels ramaders del sector encara la duen a terme i cal 

remarcar que hi ha un percentatge important perquè encara no ho saben. 

  

Molts estudis estan d’acord que qualsevol manipulació que redueixi més o menys la 

longitud de les dents dels garrins nascuts fa disminuir la incidència de ferides i 

laceracions a nivell facial d’aquests animals. En canvi, hi ha una discordança en la 

incidència de lesions mamàries de les truges per aquests, ja que en uns estudis es mostra 

l’efecte positiu fent la mutilació; altres no s’observa cap efecte. 

A la pràctica, gran part dels grangers creuen que és crucial per a la prevenció d’aquestes 

lesions tant en la cara dels garrins com les mames i realitzen el tall de dents complet 

utilitzant les alicates bàsicament al ser un estri barat i ràpid de maniobrar. A més a més, 

opinen que redueix la mortalitat en la lactació i l’estrès de les truges en aquesta etapa. 

Cal remarcar també en molt pocs casos utilitzen altres alternatives per fer el control de 

ferides com les comentades que serien mètodes de maneig o variacions de la tècnica 

com, per exemple, únicament el tall de dents en els causants de ferides a la resta de la 

garrinada que normalment, solen ser 1 o 2 només. 

 

Pel que fa a la mortalitat, segons els estudis, es diu que augmenta amb el tall però no 

està del tot clar, ja que és el resultat d’un conjunt de factors que poden intervenir amb 

més o menys importància com l’experiència de la manipulació que si és dolenta, pot ser 

nefasta en el cas de la llimadora elèctrica al donar-se gran lesions en la cavitat bucal; 

l’ambient de les instal·lacions i el maneig que pot donar més o menys risc d’hipotèrmia 

i la producció i qualitat de la llet de la mare que pot ajudar o agreujar la situació. 

En aquest aspecte, la majoria dels ramaders pensen de forma contrària als estudis 

defensant el tall de dents. 

 

Respecte al creixement, segons els estudis informen que únicament es veu afectat durant 

la primera setmana de vida degut al dolor causat per la manipulació en els dies següents 

que fa que els animals mengin menys. A partir d’aquesta setmana de vida, tant 

manipulats com no tenen el mateix guany de pes diari. 
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En aquest punt, s’ha observat una opinió general contrària amb els articles publicats que 

comenta que la taxa de creixement sol ser inferior quan no es realitza el tall de dents 

degut a què es genera un major estrès per les truges i repercuteix en la seva producció 

lletera i una no correcta estimulació del braguer per totes les cries que desencadenarà un 

desequilibri de la garrinada a la llarga.   

 

Fent una valoració final, es pot observar el pensament conformista i conservador que 

tenen els treballadors d’aquest sector, perquè mentre tinguin un punt de sortida per anar 

continuant fent aquesta tasca de tall ho seguiran fent sense preocupar-se; ja que no tenen 

en compte el dolor que pateixen els animals o bé creuen que en relació al benefici que 

comporta és insignificant i menys altres noves alternatives amb similar efecte i no tan 

doloroses.  

 

Tall de cues: 

Després de realitzar tot aquest estudi, voldriem realitzar unes conclusions pel que fa el 

tall de cues. Per començar, comentar que és un comportament anòmal del porc i tot i 

que s’han fet molts estudis el respecte, a l’únic que s’ha pogut arribar, és que és 

d’orgien multifactorial, però es desconeix quin és el mecanisme etològic que fa 

desencadenar un brot de caudofàgia.  

Pel que fa a la seva prevenció, s’ha vist que si es dóna una dieta equilibrada amb els 

seus nutrients, si s’afegeixen palla i/o objectes que estimulin el comportament de fotjar 

del porc i si el porc està en unes condicions mínimes de benestar (ventilació, humitat, 

il.luminació, aigua ad-libitum, una bona ració, etc), disminueix la presència de 

caudofàgia, sense la necessitat d’haver de realitzar el tall de cues.  

Tot i així, s’observa que a les diferents granges i per l’opinió dels grangers a les 

entrevistes que l’opció més vàlida, segons ells, per poder controlar la caudofàgia, és el 

tall de cues, ja que realitzar les tasques anteriors suposa un cost econòmic extra pel 

ramader i tampoc està molt clar que eviti per complet l’aparició de caudofàgia. Tot i 

així, s’ha de tenir en compte que realitzar el tall de cues no és una solució el problema, 

sinó que és una mesura preventiva. 

A més, molts ramaders ens comenten que quan algun cop han deixat de realitzar el tall 

de cues, els paràmetres com la taxa de creixement dels garrins, la mortalitat, l’estrés i 

nerviosisme dins els lots, s’ha vist augmentada i, això ha fet que molts ramaders hagin 

tornat a practicar aquesta tècnica, tot i estar prohibida. 
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Per acabar, comentar que el problema de la caudofàgia preocupa al sector, ja que tot i 

haver-hi molts estudis sobre les causes, no s’ha trobat cap causa inicial causant dels 

problemes ni tampoc cap mesura preventiva 100% eficaç i el més important de tot, és 

un problema que té una repercussió econòmica important.  
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Annexos: 

Real Decret 1048/1994: 
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Real Decret 1135/2002: 
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Certificat veterinari pel tall de dents: 
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Acta d’inspecció de benestar a una explotació ramadera porcina: 
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