
Allotjame,nt de les gallines ponedores 

pel Professor ENRIC COROMINES 1 CORTES 

E N quines condicions les nostres pageses tenen allotjades les seves 

gallines? Si visitavem tots els llocs on, amb el nom de galliner, 

s'aixopluga la població avícola, 'constatarÍem que més del 90 % de 

r aviram de Catalunya viu en locals que no reuneixen ni les més indis

pensables condicions que exigeix la 'higiene.' S'acostuma a destinar a 

galliner el pitjor local de la casa, el més fosc, el més mal ventilat, i 

sempre. és de dimensio~s reduidÍssimes en compar¿mc;:a amb el nombre 

de cap s que aixopluga. 

Es precís aprendre d' allotjar millor les aus, pero també és p~ecís 

que a la nostra pagesia ials nostres, avicultors se'ls diguin quines són. 

les normes que han de seguir en la construcció del galliner . 

. La gallina de la jungla, que viu lliurement, cada any per lapri

mavera fa una posta única i reduida: L'home, en canviar o modificar 

les condicions del medi on viu r animal, ha augmentat aquestes fun

cions productives. L'home" en alimentar i aUotjar millor l' aviram, en 

dirigir~ne la repróducCió' i defensar-l~ de lesmalures, ha augmentat 

aquella producció primitiva de 8 o 10·ous a rany, fins' a una-producció, 

que ja ,ha arribat a passardels 350 ous. 

La gallin~ productora d'ous, com que ha de treballar durant tot 

r any, calque e~tigui rodejada en totes les estacions, tant a rhivern 

cóm a l'e~tiu, d'un medi tan uniforme com sigui possible;' s'há de 

,procurar que les variacions meteorologiques no repercuteixin en la seva 

próducció ; que disposi de forc;:a espai per a poder fer exercici i conser

var el seu vigor; qué tingui: forc;:a <;lire pur i la quantita~ que li calgui 

d' oxigeno sense, pero, que la perjudiquin- els corrents d' aire; que r am

bient in~erior sigui ben sec, ique la Hum penetri per tots els recons del 

gallinero No es pot oblidar él més petit detall que pugui contribuir a 

augmentar el benestar de l' animal, car en augmentar ~I seu benestar 



augmentem la seva producció. Un galliner model, adaptable a tots els 
paisos, a totes les nostres cornarques, i a tots els casos, no hi és, ni 
és convenient que hi sigui. La  majona de models que es troben en els 
llibres que tracten d'avicultura, corresponen a paisos d'unes condicions 
climatol&giques distintes de  les nostses, i empren en la construcció, 
moltes vegades, uns materials que nosaltres no podríem ni recomanar 

per al nostre país. Per consegiient, és precis que cada avicultor cone- 
gui els principis general? de  construcció i que tothom sápiga fer-se el 
model que millor convingyi a les seves necessitats. 

Terreny on construirern el galliner i orientació que li donarem.- 
La primera incognita a resoldre és la tria del Iloc, o sigui la situació 
del trrreny o; emplacarem el  galliner. Sempre que sigui possible 
s'escollira un terreny arenós, un terreny permeable i amb un Ilzuger 
pendent perqu& les aigiies de pluja es  filtrin rapidament o bé s'escolin. 
Les gallines temen més la humitat que el fred. El pendent del terreny, 
qur  xagi aproximadament de  nord a sud, car en fer galliners, els 
haurem d'orientar de manera q u e l a  facana principal miri, ap2xima. 
dament, a migdia, i perque així també les aigiies s'allunyaran rapida- 
ment de les seves immediacions. (Figura n.' 1.) 

L'orientació de cara a migdia es  pot modificar lleugerament se- 
gons les temperatures extremes de  la comarca i segons els vents do- 
minants. El vent 6s un dels elrments que més molesten, que més per- 
judiquen I'aviram; per tant, procurarem defensar-la'n, tant com sia 
possible, desviant I'orientació del galliner d'uns 15O com a maxim, 
cap a llevant o cap a ponent (segons sigui la direcció del vent més 
freqüent a la comarca), i si així no quedava prou protegit, es planta- 

ran perpendicularment a la direcció del vent, i paralleiament a l i s  tas- 
ques de  separació, rengleres de xiprers o altres arbrés similars 

En les comarques calentes (en aquesta categoria, al nostre país, 
hi ~ o d e m  classificar totes les comarques on cap any-no hi gela. 
com p& .exemple el Maresme) els gallinrrs podem orientar-los des- 

viats. lleugerament uns 15O, com a maxim, cap a llevant, ja que d'a- 
questa forma els raigs de sol més calorosos de després del migdia, 
no entraran tan a pleret a l'interior d e l  galliner. En canvi, a les co- 
marques fredes, podem desviar- l'orientació cap a ponent, per tal 
dfaprofitar millor precisament el sol d r  la tarda; i perque no és cap 
inconvenient perdre els primers raigs solars de la matinada que acos- 
tumen a ésser els més debils. pel fet de  tapar-los les boirines matinals. 

El galliner s'orientara, doncs, amb les lleugeres desviacions indi- 

cades i de manera que la facana principal miri a migdia. Amb aqurs- 
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Ernpl<rcrr~ric~~l de !~rillinei.s de ponedores. L'orientuci<i <lest~iad<~ 1Ierrgeiarnenl cap 
(I poncnt (non grnlrs del iiord,qeogrbfii). Apropia1 per. Ir rornorqoes de leni~>e- 
rulrri.(!s nmi~~inies de zero .qr.fios a 5 grarrs sotu zero (I'oll?.~). Ilernarqiri:~ trrnibC la 

nii~gnilod i el sislenin d'rsbarjo de doble pnrqriet. 
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ta orientació, durant I'hivern, el sol entrara fins al fons del galliner, 
l'escalfara i el desinfectara. En canvi, durant I'estiu és millor que 
el sol no ~ e n e t r i  gaire a I'interior, la qual cosa s'aconsegueix allargant 
la teulada per sobre la facana ~ r i n c i ~ a l  de manera que faci rifec. La 
sortida d'aquest rifec en les nostres latituds sera de seixanta centi- 
metres a un metre. El sol a l'estiu passa molt alt, i el rafec intercepta 
l'entrada dels raigs solars ; en canvi, a I'hivern que el sol passa baix, 
el rafec no impedeix l'entrada dels raigs solars fins a La paret del fons. 

Forma del ga1Jiner.-Les gallines han de viure en un local ben 
es~aiós;  on han de ~ o d e r  fer forca exercici. Quan vinguin les tempo- 
rades plujoses cal que puguin restar tancades amb tot confort, sens- 
enyorar la sortida a I'esbarjo, ni ressentir-se de la perdua de la Ili- 
bertat, la qual cosa repercutiria immediatament en la seva posta. 

Quan les ponedorec es reuneixen en ramades de  més de 100 
caps, terme mitji, no es posaran mai més de tres gallines ponedores 
per metre quadrat. En grups rnferiors a cent caps vius, per exemple en 
el cas de  les gallines reproductores, es solen fer lots de 10 a 12 caps 
cada un,.  i es calculen tres gallines per cada 2 metres quadrats. o, 
sigui la rneitat menys de gallines en el mateix espai: 

La forma més economica de  construcció que hauria de donar-se 
al galliner és la quadrada. Aquesta és l a  forma que dóna el preu de 
cost de  la construcció a més baix mpreu per gallina ponedora i metre 
quadrat. Es impossible. pero, conjuminar la forma quadrada en un 

galliner industrial per a cabudes superiors a 200 caps amb una bona 
lluminositat i ventilació de l'edifici. 

Un galliner quadrat per a 1,W ponedores forsosament seria fosc 
i amb molts corrents d'aire interiors. 

L'amplada del galliner cal que sigui la major possible mentre 
sigui segur que a l'hivern els raigs solars penetraran fins al seu fons i 
mentre ho permetin els materials que s'emprin en la construcció. 

Les amplades més freqüentment usades són de 5 a 7 metres. 
L'amplada de  6 metres és la més freqü-nt, i per aixo I'hem adoptada 
en el tipus de galliner m ~ d & ~ l i c  de les lamines núms. 3 ,  7 i 8. 

Adoptant com a tipus I'amplada de  6 metres, el galliner tindria 
la llargada necessaria per a aixoplugar la quantitat de gallines que es 
projecti,' cornptant, com ja hem dit, a raó de tres caps per metre 
quadrat de superfície. 

No és mai recomanable reunir 1:s gallines en grans ramades. L'a- 
grupament millor és el de 200 caps, i com a maxim arribar fins a 300. 

Sempre es procurara evitar els corrents d'aire interiors, els quals, 
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en els locals de gran llargada s'zstablirien amb gran facilitat. Cada 
galliner de 2 0  caps el separarem del seu immediat per un emba 
massíi. des del paviment fins al sostre, com igualment sera massissa 
la porta de separació. Si les ramades són de 200 caps. no s'acoblaran , 

mai més de tres cossos d'edifici. 1 s i  s'adopta el tipus de 300, en el 
qual cas cada galliner tindra 18 metres de longitud, sera convenient 
trencar les circulacions interiors d'aire per un emba situat a la seva 
meitat, emba que es fara sense que arribi a trencar la unitat de 
la ramada i quz vagi des del fons del galliner fins als 213 de la 'seva 
arnplada ; o sigui que reunirem sols dos cossos d'edifici. L'agrupament 
maxim de. ramades sera, doncs, tant en. l'un cas com en I'altre, de  
@O caps en total. 

Per a galliners d'una amplada de 6 metr-S, el tipus de forma de 
teuiada que s'escollira sera. indiscutiblem~nt el d'una sola vessant 
i amb el pendent en el sentit de la facana de  migdia a la facana nord, 
de manera que les aigüzs s'escolaran cap a la facana posterior. 

Tots els altres tipus de teulades, com la de doble vessant. la 
monitor, la scmimonifor, etc., únicament poden aplicar-se en casos 
especials. com seria en el de I'aprofitament d'edificis ja construits, 

i que tinguessin una gran fondaria, de  10 metres, per exemple. El 
tipus de teulada monitor o semimonitor permet I1,luminar i deixar 
penetrar els raigs solars per tots els recons dei local. (Fig. n." 2.) 

Ventilució i lluminositot del gal1iner.-Determinada la capacitat 
del local, la forma que baura de tenir, i escollit el tipus de teulada, 

es determinara la distribució de les obertures de  la fasana principal, 
o sia de la fasana encarada a migdia, obertures que illuminaran i 

proporcionaran aire pur al galliner. 
Els galliners han d'ésser ben ventilats, pero sense que s'establei- 

xin corrents d'aire arran del s01, o per sobre del joquers. Que la reno- 
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vació d'aire sigui lenta, continua. L'aire que respira la gallina 

ha d'ésser com més pur millor. Kaviram té una respiració molt ac- 
tiva ; proporcionalment al seu pes, les gallines necessiten, compara- 
des amb els altres animals dom&stics (les vaques Ileteres. per -exem- 
ple) tres vegades més d'oxigen. 1 'quan més joves siguin els animals, 
major cal que sigui la ventilació, ja que en ells és molt més intensa 
la respiració per quilo de  pes viu; una polleta que no arriba al quilo 

de pes, necessita doblr quantitat d'aire pur que una gallina ponedora. 
Les obertures de la fasana han d'ésser ben espaioses. Es calcula 

aproximadament un metre q n d r a t  d'obertura per cada 4 o 5 m.' de 

superfície del galliner. Aquestes obertures es situaran' sempre. al- 
menys, a una alcada de 60 centímetres del ~aviment ,  ja que distribuint- 
se la part vidrada a la part més baixa del finestral, els vidres han de 
quedar a una alcaria mínima que quedin protegits dels cops que facil- 
ment podrien rebre en passar i traspasar, o bé dels cops que poden 
donar les gallinzs esvalotades. Cal dir que un ampit d'aquesta amplada 
no impedeix. practicament, l'entrada dels raigs solars. 

Aquests finestrals es tancaran en part amb marcs vidrats, i en 
part amb tela de  cotó, o sigui que una part del finestral es  tancara 
amh vid-res i una altra amb roba. Els vidres, que es posaran sempre 
a la part més baixa del finestral, ajudaran a completar la Ilumi- 
nositat interior del galliner, pero impediran que la renovació d'ai- 
res es faci massa arran del pis. L'aviram no ha  de rebre mai pzr cap 
concepte corrents d'aire. La renovació d e  I'aire, la ventilació ha d'és- 
ser continua, pero lenta, especialment durant les nits. L'entrada de 
I'aire pur cal fer-la sempre a una alcaria superior a la que s.ajoquin 
les gallines; per consegiient. la part vidrada pujara; com a minim, 
fins a l'alcaria d'ajocarnent de l'aviram. La resta del finestral es tan- 
cara amb roba de cotó. Aquestes teles de cotó es clavaran en uns 
marcs que de  dia es  mantindran oberts i de nit es tancaran, i qur  
faran que el pas de  I'aire de  l'interior del galliner a I'exterior es 
canalitzi en forma hen difusa. sense que s'estableixin corrents d'aire 

violents. . . 

La proporció de finestral que es tancara amb vidre o amb tela, 
varia segons les condicions climatologíques de cada comarca En les 
coniarques temperades, en les comarques on gairebé no hi gela mai, 
com per exemple el Maresme, es pot posar doble quantitat de  super- 
fíci* de teles que de vidres, i fins i tot pot arribar-se en alguns casos 
a suprimir completament els vidres En les comarques més f r eds ,  com 
el Vall&s, la Plana de  Vic, el Pla de Bages, etc , la proporció sera 
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de 112 a 113 de vidres i la resta de roba. En les comarques molt fredes, 
com la Cerdanya, es posara una tercera part de roba per dues terceres 
parts de vidres. (Fig. n.' 5.1 

Si s'estableixen a 1'ensems.unes entrades d'aire per la facana nord 
del galliner, entrela teulada i el sostre mort, s'aconseguirA d'augmentar 

la ventilació a l'estiu. Aquestes entrades es situaran entrr la teu- 
lada i el cel ras, de manera que I'aire circuli pel sostre mort i pe- 
netri a l'interior del galliner per unes altres obertures que situarem 
en el cel ras a una distancia d'uns 2 metres de la farana posterior. Du- 
rant l'hivern es tancara aquesta circulació d'aire ; en canvi, durant I'es- 
tiu aquest sistema de ventilació un cop restablert ens ajudara a inantenir 
temperat el galliner sense que els corrents d'aire molectin les gallines, 
especialment durant les hores d'eztar ajocades. Les dimensions i la dis- 
tnbució d'aquestes obertures poden veure's en el croquis núm. 5. 

Un galliner mal ventilat és sempre un gallin-r humit. En un ga- 
lliner mal ventilat la qúantitat de vapor aquós produit per la intensa 
respiració de les aus es condensa, quan vénen les nits fredes, per 
les parets o pel sostre del galliner, i a la matinada regalima per les 



parets i cauen d e l  sostre fines potes d'aigua que mullen el j a ~ :  
Ilavors 2s produeix un ambient i una terra humits. 1 la humitat és un 
dels enemics més grans de les gallines ponedores d'ous. Un galliner 
humit és, doncs, sempre sinonim d'un galliner mal ventilat. 

Uns bons finestrals en les proporcions dites faran que el galliner 
sigui ben lluminós. 1 la llum és un altre dels factors indispensables 
per a una bona producció. Com més lluminositat, major sera el nom- 
bre d'hores que entrara la llum per tots els recons del galliner, i els 
animals comentaran la seva jornada de  trebalt més mati, i s'ajocaran 
més tard. Si en un galliner hi ha reconades fosqurs, les gaflines tin- 

dran inés tendencia a restar ioactives i no faran tant d'exercici. 1 
com que l'exercici augmenta la vigorositat, les gallines vigorosts seran 
les més ponedores. Les gallines, si volem que produeixin d'una ma- 
neraben regular, sempre han de trobar-se en bones condicions d'espai 
que els permetin poder fer exercici i gratar, i que encara que faci mal 
temps no trobin a mancar la sortida a l'esbarjo. 

Uisl,osici<i rlels jo<,iiers sobre pl<rn:ca recollidora 
de  les dejeccions 

Les gallines es  faran ajocar al fons del galliner tocant a la fasana 

posterior, que és  el lloc més calent i més arrrcerat dels corrents 
d'aire Es faran ajocar totes en un mateix pla; aixo 'vol dir que s'ha 

de  perdre I'antic costum de  pages, d'ajocar-les en barres escaladzs, 
ca? la deria de les gallines de vnler dormir sempre a la barra més alta, 







la coberta fos de teules d'obra. En el galliner tipus per 'a  200 gallines, 
. . 

per a una fondiria de 6 metres la Ilargada sera de 12 metres; la f a ~ a n a  
es dividira en tres compartiments, amb un finestral de forma apaisada 
per cada divisió i d'unes dimensions aproximades d- 2 metres per 
3 nietres cada un. Cada finestral el dividiremen tres parts en sentit de  
la Ilargaria i en duesen  sentit de  I'alciria per mi& de dos monjos i un 

travesser, tal com wot veure's en la lamina n.' 3. 
Cada finestral queda dividit en sis c~m~ar t imen t s ,  d'unes dimen- 

sions variables segons la' proporció de  vidres i teles, pero sernpre els 
'vidres ocuparan els tres compartiments inferiors. 

Els marcs d e  tela de cotó que tanquen els tres compartiments 
superiors s'obriran per dintre i en direcció a la teulada. Com a norma 

general, de  dia es tindran oberts i de nit tancats; a I'estiu, per6, 
poden quedar-ne, part o tots, segons comarques, oberts tota la nit. 
En canvi, durant l'hivern en les nostris latituds sempre quedaran tan- 
cats. Aix6 són detalls que I'avicultor ha de saber resoldre en cada cas. 

Aquests marcs queden enganxats al sostre per mitji d'un senzill 
dispositiu que permet obrir i tancar ripidament, .tal com pot vzure's 
en la figura n.' 7. 

A sota els finestrals hi hauri  les portelles de sortida de  les galli. 
nes cap a l'esbarjo. Aquestes portelles faran 30 centímetres d'alciria 
per 40 centímetres d'amplada, i es collocaran a 5 o 8 centímetres per 

sobre el paviment, per a impedir que les aus en entrar i sortir s'endu- 
guin el jac del galliner. Sempre és aconsellable que els galliners de 
romada possezixin com a mínim dues portelles de sortida. Sigui quin 
sigui el sistema de  por taque  s'adopti, permetri poder obrir i tancar 
de  fora estant. 

La porta d'entrada del galliner es far i  d'una amplada mínima' 
de 90 centímetres per tal que faciliti I'entrada i sortida deis sacs de 
pinso i la neteja. La porta es  far i  15 centímetres aixecada del pavi- 
rnent i aquest espai es  tancari per mitji d'un travesser d'aquest gruix 
que fácilment pugui posar-se i treure's per tal de  donar entrada als 
carretons quan convingui, i impedir a l'ensems la sortida del jac. 

Pmoirncnt.-Ún dels pitjors enzmics de les gallines ponedores és 
la humitat. ResOlent la ventilació, hi ha+ un ambient sec i l'inte. 
rior del galliner. La humitat. també pot venir-nos del terra del 
gali' iner. 

El paviment:.s:aixecari sempre. com a mínim, uns 20 centíme- 
tres de  terra. Per impedir que pugi la humitat del subsol no hi ha res 
com una capa de  terra argilosa, ben atapexda, d'uns 10 centimetres 



de gruix. i a sobre, una capa de formigó de portland, d'uns 8 centí- . . 
metres, i una capa de ciment portland de 2 centimetres. Aquesta ú1- 
tima capa deixara un paviment fort i. ben allisat que facilitara la seva 

neteja i desinfecció. 
Al paviment se li donara un ~ e n d e n t  del I al 2 0/, en. sentit de  

dariera cap endavant. Aquest pendent útil per a'l'escorriment d r  les 
aigürs. ajuda a impedir que les gallines acumulin el jac cap al fons 

del galliner, ia que en escarbotar el iac, ho fan regularment de  cara 
a la Ilum, i amb les potes instintivament Ilencen.el jac cap al fons 
del galliner. 

Parets.-En el nostre país, el material més econbmic per a cons- 
truir les parets dels galliners és  l'obra. Com que dintre Seconomia i re- 
sistencia éS convenient que les parets ens resguardin la població avícola 

de les variacions meteorol&giques, el material més aconsellable són 
els totxos foradats de 10 centímetrrs de gruix. En el nostre país, la 
fusta, material emprat en mnlts galliners nord-americans i canadencs, 
no és  economica, com tampoc no han donat bons resultats els d e  
fibrociment. 

Quan es  disposi d'e sorra en abundancia, en lloc dels totxos 
foradats, poden usar-se els blqcs foradats de formigó, amb I'avan- 
tatge q u e ~ l a  seva fabricació és molt ficil (pot fer-se'ls el mateix avi- 

cultor) i que disminueix el preu d-  cost dels locals. - * 
Si en lloc de  paret de 10 centimetres de gruix s'usaven els totxos 

de 5 centímetres, o bé maons, per aguantar la te.ulada per a ma- 
jor seguretat de la construcció s'ñauran de  fer pilans de  30 cen- 
tímetrei de  costat. corn a minim. Aquesta modificació, tot i que sem- 
bla rnés senzilla de construcció, no ens proporcionara cap economia 
notable en la construcció i té el desavantatge que els pilans produirien 

recons per l'íntenor del galliner, que dificultarien sempre la neteja 
; desinfecció. 

Les parets s'arrebossaran intenorment amb morter de calc ama- 
rada i amb una mica de ciment portland. Les parets allisades facili- 
taran la seva'desinfecció. Al morter s'hi posa una mica de  portland 
que endureix i'arrebossat i. evita que les gallines el piquin i deixin 
la paret al dsscobert. En cas de  no arrebossar les parets interiors, 
corn a mínim s'emblanquinaran amb calc. Els paraments exteriors 
de facana s'arrebossaran amb morter de calc amarada i un arremo. 
Iinat, o bé, en comptes d'aixb darrer, senzillament emblanquinats. 

Coberta.-El gallinez tipus adoptat per a 20&ponedores t& una 
fondaria de  6 m-tres i una llargada de 12 metres. Per tal de facilitar 
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I'emhigat de  la teulada i a 1:ensems protegir millor les gallines quan 
estan ajocades, es divideix el galliner per mitjh d'un: embans de sepa- 
ració intenors, d'una llargada de  1.40 metres, recolzats perpendicular- 
ment en la facana posterior, mida justa per a protegir els joquers i no 
dificultar e1 treball. (Fig. n.' 8, emhans interiors de la part 
del galliner.) En el costat oposat, .adossats a la facana principal hi van 
uns altres embans de 69 centímetres de  Ilargada. (Fig. n.' 8.) Sobre 
aquests embans de separació, hi descansa una bigueta de ferro de 
120 mm., sobre la sual, en sentit transversal. s'hi recolzaran tots els 
taulons que formen el tramat de  la coberta: En el model de la fig. n."8, 
la cobirta és de  fibrociment, i recolzen directament les planxes sobre 
el; taulons. La cobetta es farh sortir com a mínim de 50 a 60 centi- 
meires per damunt de la fasana, a f i  i efecte que impedeixin I'entrada 
dels raigs solars durant les epoques calides. Aquest rhfec haurh de 
sostenir-se ajudat per uns petits tornapuntes, sobre els quals descansara 
!a llata on sniran clavades les plaques de fibrociment. 

C'obté una major uniformitat de temperatures interiors, o sigui 
que es té el galliner més calent a I'hivern i més fresc a l'estiu, cons- 
truint sempre ct l  ras, i que quedi entre el cel ras i la coberta un gruix 
d'aire d'uns 25 centímetres. 

Aqnest cel ras pot construir-se de planxa de suro arrebossadal 
de fibrociment, de canyes enguixades, etc. El sistema més econbmic és  
l'encanyissat i enguixat. En el cel ras. a uns 2 metres de la facana pos- 
terior, hi vindran les ohertures de 70 per 15 centímetres, per on pe- 
nktrarh a dintre el local I'aire frosc que el tiratge del cel ras xucla 
de l'exterior per  les obertures de  la fasana posterior. 

]oquers.-En tractar do la ventilació del galliner s'indich que el 
fons del galliner era el lloc més apropiat per a ajocar-s'hi les gali' ines ;. 
era e1 lloc on a la nit poden disposar d'aire pur sense que les mo-. 

lestin els corrents d'aire. 
Les barres de dormir les gallines es faran d'uns.5 centímetres 

d'amplada amb els caires arrodonits, per tal que puguin descansar-hi 
bé i que -1s dits quedin aixoplugats sota les plomes del pit. Aixi; 
ultra que l'animal disposarh..d'una major base de sosteniment. a I'hi- 
vern li quedaran els dits de les potes més protegits del fred. 

Les barres dols joquers faran, dones, 5 centímetres d'arnplada 
Pe r  3.5 centímetres d'alchria i una llargada aproximada d'uns 2 me- 
tres i es travaran per tres travessers, un a cada extrem i un al mig. 
Aquest marc es  sostindra p:x uns peus drets sobre la plataforma de 
dejeccions. Entre els joquers i la planxa hi quedarh un espai d'uns 
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20 centímetres, espai necessari per a facilitar la recollida diaria de les 

dejeccions. 
Cada gallina necessita de 16 a 17 centim.etres de barra. Es calcula 

que a cada metre lineal de joquer hi caben 6 gallines, ,o sigui que per 

al galliner tipus de 200 ponedores es necessitaran 36 metres de  barres 
ajocadores que es disposaran en tres rengleres para8eles. La plata- 
forma de dejeccions tindri una amplada de 1.20 metres i les barres 
extremes .es distanciaran del fons de la paret i de l'extrem exterior 
de la pIanxa,.de 20 centímetres. Entre barra i barra hi hauri 40 centí. 
metres, per tal que així les dejeccions caiguin sempre arreplegades 
sobre la plataforma. 

Les plataformes de dejeccions poden fer-se amt; plaques de  fibro- 
ciment o bé fer una solera de dos gruixos de rajola, enlluida per 
sobre amb ciment portland. 

Ponedors.-Els ponedors, o sigui.el Jloc on la gallina va a pondre 
l'ou, en els galliners industnals seran del tipus anomenat irnius tram- 
pes» o siguin aquells ponedors que es clouen automaticament quan 
una gallina hi entra, i no la deixen,sortir fins que l'avicultor passa a 
retornar-li la Ilibertat. Deixant a part tots els avantatges que aquest 
sistema reporta per a la selecció de la rasa, aquests ponedors són 
els únics que permeten eliminar totes les gallines males ponedores i 
industrialment, és imprescindible eliminar totes les gallines que men- 

gen i no ponen; 
Aqnests ponedors poden construir-se en fusta o bé poden ésser 

metillics. No cal remarcar que els més higienicssón aquests úItims. 
Elsde fusta, pero, són més economics i no solament pot construir-los 
qualsevol fuster del poble, sinó q"e també pot fer-se'ls ficilment el 

mateix a~icultor. 
' .Els ponedors es coHoquen a sota la planxa dz dejeccions o bé 
en bateria de dos o tres pisos adossats a les parets jaterals. Pricti- 
cament és rnés avantatjós situar-los a les paret laterals, ja' que així 
es realitza molt més ficilment el registre del control de posta i la 

recollida dels ous. 
Quan les ponedorks es tenen en ramades, es calcula un niu 

trampa per cada quatre gallines, sempre que siguin de races lleugeres 
o mig lleuperes com la nostra Prat O, la Lephorn. Quan les ponedores 
Sagrupen en ramades inferiors a 20 caps, aleshores es posara' un 
ponedor per cada tres gallines. 

En el galliner de la lámina núm. 7, d'una capacitat per a 200 
ponedores, hi van dues bateries de 24 ponedores, en tres pisos cada 
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una, adossades a ambdues parets laterals. Saprofita la part superior 
de la batrria com a armari on guardar els ous que es van recollint 
i el sota dels ponedors per fer-hi unes gabies on retenir interinament 
les lloques o bé alguna gallina que hagi d'eliminar-se o txaslladar-se 
de galliner. 

Els ponedors tindran unes dimensions d'uns 26 a 28 centímetres 

d'amplada per 30 centímetres de fons i 35 centímetres d3alc&r¡a si 

les ponedores són del Prat o d'altres races d'una grandaria aproxi- 

mada Si les ponedores són de races més voluminoses, tals com 

Wyandotte, Orpington, etc.. les dimensions seran de 30 centímetres 

per 35 centímetres i la mateixa alFaria ; a més, es calculara un pone- 

dor per cada tres gallines en lloc del ~onedor  per cada quatre que 

s'adopta per a la rasa Prat. 

, Els ~onedors  han d'ésser foscos i ventilats, motiu pel qual les 

separacions entre ponedor i ponedor es faran, si són dz fusta, amb 

llistons d'una amplada de 3 a 3.5 centímetres i separats I'un de I'altre 

d'uns 4 centímetres, dimensió suficient per a evitar que les gallines 

facin córrer els ous d'un psnedor a I'altre i que s'inquietin. Si són 

met&llics, es faran de planxa El pis del ponedor ppt ésser 

de fusta o metauic; actualment, pero, sembla que donen millors re- 

sultats les soleres de filat de mana plana i ben espesaa ; amb aquest 

procediment s'evita que es trenquin els ous quan la gallina els deixa 

caure. 

Entre els diversos models ¿ir nius trampes de fusta, un dela 

més rccomanables és el de portelles corredisses verticalment. La fusta ~ 

de la facana d'aquest tipus de  ponedor sera ben seca i de bona qua- 
litat ; per exemple. s'utilitzara el flandes. a fi que els moviments de 
translació de les portelles es facin sense fregaments ni dificultats: 

Hi ha molts altres models de nius trampes, demés de I'indicat en la 
lamina núm. 10 i en la I 1 ,  pzro, tingui's present sempre que un'bon niu 
trampa ha de reunir un mínim de condicions si es vol que el registre 
del noiiibre d'ouu que fa cada gallina es porti sense errors. El meca- 
nisme automatic de tanca ha de permetre facilment Sentrada de la 
ponedora, pero únicament d'Una sola gallina, o sigui que un cop 

hi hagi una au presonera no sigui possible Sentrada d'una altra, ni 
tampoc ha de permetre's que en pugui sortir quan vulgui la que hi 
hagi entrat. Poden acceptar-se com a bons totsels nius trampes que 

cqmpleixin aquestes condicions principats; cal, pero, que el meca- 
nisme que realitzi aquestes operacions sigui d'una tal senzillesa que 



no s'espatlli mai i que permeti ficilment parar-lo amb una sola m&, 
ja que es necessita I'altra per a subjectar la ponedora. 

A4enjadores.-L'aviram s'alimenta a base d'iina barreja calcu- 
lada de farines que en una explotació industrial es proporcionen se- 
ques i que contínuament estan a la lliure disposició d'aquell. 

Aquestes farines seques podem proporcionarlles a l'aviram ja per 
mitja de les classiques menjadores de caixb que únicament poden 
contenir la quantitat de farina que en un dia consumeixi la r a m d a  
(veure figura núm. 12) o bé per mitja de les menjadores dites de tra- 
muja, de gran capacitat i que cedeixen gradualment el menjar que 
corirrrien (vcure figura núm. 13). 

El tipus més correntment usat industri?lment és el do tramuja, 

Scar, com que precisament un dels avantatges principals de I'alimen- 
tació seca, a més de la regularitat de la seva distribució, radica en 
l'estalvi'de ma d'obra, aquest estalvi és molt major en les menjadores 
de tramuja i de gran capacitat precisament. 

Una bona menjadora de tramuja ha de funcionar amb rota regu- 
laritat o sigui que no s'interrompi el pas de la farina i quedin les 

gallines sense podzr menjar, o bé al contrari, que les farines.afluei- 
xin amb massa abundancia i les gallines I'escampin per terra i les fa- 
cin malbé. Tanta importancia té l'un defecte com l'altre. 

El model de la figura núm. 13 és  d'uns resultats compl=tament 
satisfactoris, perque no queda mai obstruit el pas de la farina, ni les 
gallines llencen el menjar per terra. 
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La menjadora de  la lamina n.' 1'3, d'una .longitud de 7 metres. té 
una capacitat de chrrega d'uns 250 quilograms aproximadament, o si- 
gui que col.locada en un galliner de  200 ponedores contindra quantitat 
suficient de  farines per a alimentar-se durant uns dotze dies. 

Aquests tipus de  menjadores es construeix amb fusta ; les parets 
de  la tramuja van en poeició completament vertical; la solera es fa 

de planxa galvanitzada en  forma de semicercle per tal de facilitar el 
lliscamrnt de les fannes cap al fons. La coberta de la menjadora tin- 
dra un pendent fort per evitar que s'hi passegin les aus, la qual cosa 
s'acabara d'evitar enganxant arnb unes frontisses i pel mig del carener 
de la coberta, un Ilistó pla de 10 centimetres, que donara sempre una 
posició inestable a la gallina que vulgui repenjar-s'hi. 

Calprocurar sempre, que hi hagi iuficient longitud de  menja~do5es 
per tal que pugui menjar amb comoditat la ramada. Es calcula, apro- 
ximadament, un metre de longitud de tramuja per cada 50 gallines. 

Les menjadores es situaran al mig del galliner i a una distancia 
d'yns 40 centímetres del paviment, sostingudes per peus drets, o mi- 
llar suspeses d-1 sostre per cadenes. Suspeses, el mateix moviment os- 
ciilatori ajuda el descens regular de les farines, ultra que el pis, que- 
dant completament Iliure. resulta més ficil de  netejar. 

Abeuradors.-Les gallines dihriament necessiten una gran quan- 
fitat d'aigua neta. fresca a l'estiu i temperada a I'hivern. L'aigua 

es  proporcionara, ja sigui per mitji del tipus d'abeuradors anornenats 

de sifó o al buit, d'una capacitat de  10 a 12 Iitres. o bé per mitji dels 
abeuradors de renovació continua d'aigua, o sigui abeuradors d'aigua 
corrent. 

Els abeuradors de sifó, mai n o  poden conservar contínuament 

l'aigua que contenen completament neta, motiu pel qual sempre s'a- 
fegira a I'aigua un desinfectant, com per exemple, el permanganat 
de potassi a una dosi que tenyeixi l'aigua d'un color rosat. Pero com 
sigui que en netejar i omplir diariarnrnt els abeuradors, cal bastant de  
m& d'obra, en tots els galliners industrials en  su& s'usa I'alimentació 

seca no hi mancari mai, corn a detall complementari; la installació 
d'aigua corrent. amb els corresponents abeuradors adequats. 

Els abeuradors d'aigua corrent han de proporcionar continua- 
ment aigua neta, i no han de prodiiir, per cap concepte. humitat din- 
tre el galliner.. 

Un abeurador molt senzill consisteix a fe? beure les gallines a 
galet, i n~ ta~ lan t  una aixeta per cada 50 gallines. aixeta que deixari 

escolar contínuament un raig d'aigua que caurasobre una pica tapa- 



da per un reixat metiUic. Aquesta pica es co8ocarh a 40 centímetres 
de terra i I'aixeta a uns 40 centimetres del reixat. 

En lloc de  f=r beure les gallines a galet. les podem fer beure en 
una lamina d'aigua que es renovi continuamznt : 6s precís. pero. que 
aquesta lamina sigui de  poc volum. i que permeti que puguin beure 
el major nombre de gallines alhora: a més, és precís que I'aigua so- 

brant no pugui mai. tobreeixint a fora. mullar el jag del galliner. El 
model indicat en les figures 14 i 15, acompl-ix a bastament aquestes 
condiciona. 

L'aigua que puja pel fons de la piqueta abeuradora sobr-ix per 
una forats que hi ha abans del voraviu de la pica per a evitar que les 
gallines en beure es mullin les barballer-s i degoti l'aigua cap a terra. 
L'aigua cau sobre una tela metallica que pot treure's i netejar-se 
fhcilment. Lespiral a impedzix que I'animal fiqui el cap al mig de la 
pica i embruti I'aigua. i I'obliga a beure pel costat. 

Donar una forma circular a la pica permet que puguin beure 
major nombre de gallines a la vegada. cosa que no obtenim amb el 
sistema de beure a galet. Cada abeurador d'aquests es calcula sufi- 
cimt per a un giup de M gallines. 
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Esbarjos.-La gallina poncdora es pot fer viure en completa claus- 
tració quan es vol intensificar i regular la seva producció d'ous. a 
l'igual que les vaques lleteres dels centres industnals. Quan en una 
ponedora no s'hi considera cap més factor que el de posta, quan es 

S." 15 

considera la gallina com una maquina productora únicament d'ous. 
es rodeja de totes les condicions bptirnes que tendeixin a la posta. 
encara que s'hagi de sacrificar el vigor de I'animal i encara que quedi 
inepte per a la reproducció. 

Por& per tal de conservar el vigor i la sanitat de la rasa. tots els 

animals que hagin de porpetuar I'esp&cie seran criats en unes condi- 
cions que sense detriment del factor posta consewin el vigor neces. 



sari per a transmetre a la descendencia tots -1s caricters morfologics 
i fisiologics de la rasa. 

Per tant. les gallines que únicament hagin de  produir ous i no 
hagin d'esdevenir mai reproductores, es podran tenir tota la seva vida 
en claustració ; per contra les que possiblement hagin de contribuir a 

la conservació i multiplicació de l'especie, es  criaran i es mantindran 
amb el maxim de terreny lliure per tal que puguin banyar-se d'aire 
i sol i fer forsa Gxercici. 

La magnitud dzl terreny que dedicaremi a esbarjo de  les ponedo- 
res na té límit. Mai no sera un defecte un esbarjo massa %can, Úni- 
cament vindri limitat per les condicions economiques. . . 

Un bon esbarjo cal conservar-lo sempre ple d'herba, fent per ma- 
nera que les ponedores no arribin mai a destruir, consumint-lo, el verd 
que creixi espontiniament o bé semhrat. Les herbes o els farrqges,que 
creixe? en el terrenk, a més de  proporcionar quantitat de verdures en 
abnndincia,exerceixin el paper de purificadors del terreny, pel fet 
d'absorbir els farratges en el seu creixement, les materits organiques 
del terreny produides principalment per les dejeccions dels rnateixos 
animals. . 

En les nostres comarques d i  regims pluviometrics no gaire favo- 

rables al creixement de  les herbes farratgeres, els esbarjos es dividi- 
ran en dues parts, I'una al davant del galliner i lialtra al seu darrera : 
les aus .seran enviades alternativament a un o altre esbarjo per a 

deixar temps a remoure la terra, sembrar i créixer el farratge. 

Per mantenir resbarjo sempre amb herba, donar-m com a minim 

10 m.' per gallina, i óadoptari el sistema de dobli parquet. 

En els lots de reproductores selrccionades pot arribar-se a donar 

25 m.' per c a p .  Aquestes xifres pr&cticament només es donen als 

galliners destinats a les aus reproductores. En rl ~iostre país,, en  els 

galliners per a polles en el seu primer any de posta, es donen sola- 

ment 3 m.' per cap, zn doble parquet. Aquesta superficie resulta 

una mica escassa per mantenir el terreny ple d'herba, pero llaurant 

i sembrant cada any, alternativarnent, els parquets es podrn conser- 

var nets i desinfectats. ,Com a farratge. els parquets podem sembrar- 

los de civada o bé amb una barreja de granis d'herbes de prat en 
qu& hi hagi de 20 a 30 % de lleguminoses i del 70 al 80 % dti grami- 

nies; i a raó de 4 a 6 quilograms per 'cada 1,000 m.' de parquet. 

Es indispensable que cls ecbarjos siguin frescos a I'estiu si es. 

vol que les ponedores els utilitzin ; per tant, és precís que hi hagin 
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arbres que donin una bona ombra, i si aixo no fos possible, s'haurien 
de  construir ombratges p d  mig de l'esbarjo. 

t 

Els arbres, demés, contribueixen al sanejament del ierreny, les 

herbes farratgeres, decinfectant la capa més .superficia?, i els arbrcs 
les capes profundes, contribueixen al sanejament i I'evaporació de 
la humitat del terreny. 



EIS arbres que poden usar-se, amb preferencia, són la figuira 
que s'adapta a tots els terrenys per dolents que siguin i que fa una 
bona ombra i un fruit exce'lent per a liaviram. o també les moreres, 
pomeres, pruneres, etc., segons la qualitat de la terra. Els primers 
a&, quan encara els arbres són joues, podem tenir ombra sembrant 
blat de m o r o o  gira-sol. 

Els esbarjos els Iimitarem amb tela metiliica de simple torsió, 
de hall? dz 45 mil.límetres i d'una alcaria de 1.80 metres. Els pals 
que sostenen la tela metil4ica poden ésser de ferro, de ciment armat o 
de  fusta. Sevitara que la tela m:taLlica arnbi fins arran de terra, ans es 
deixari a 15 c~ntímetres de terra i aquest espai es tancari amb un 
sardinel1 fet de formigó o de maons. 

Per evitar que lec gallinec surtin al defora és suficient que el 
tancat faci 1.80 metres d'alciria. Cal dir, qu: sempre n'hi ha 
alguna que vol passar els Iímits fixats. Pot evitar-se aixo, fent acabar 
la tela r n e k l l i ~ a - ~ m b  una serie de punxes de la forma que s'indica 
en la figura núm. 16. 

Aquest acabament, a rnés de la inestabilitat que proporciona a 
I'animal. li trenca la línia de visualitat i fa rnés difusa lal inia  de 
referencia per al seu sosteniment al final de la volada. 
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