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RESUM 
 

La present memòria descriu el treball realitzat durant el període de juliol 07 – 

octubre 07 en el Parque Porcino de Ventanilla (El Callao, Lima, Perú). La feina 

realitzada va tenir lloc en el marc d’una actuació de la ONG peruana Ciudad 

Saludable i un conveni amb la UPC. 

 

El projecte d’aqueta ONG contempla la remodelació de les granges per tal de 

millorar les condicions de vida dels grangers, dels animals i els problemes 

ambientals relacionats amb aquesta activitat. Es va fer un anàlisi de les 

instal·lacions de les granges, de les condicions de vida i de criança de porcs i 

dels propis porcicultors. 

 

La finalitat és implantar un model de granja dins del parc, per tal de que la 

remodelació de les instal·lacions de les granges ajudi a millorar el maneig de 

porcs que hi ha actualment. Així mateix, millorar la salut dels animals i de les 

persones que hi habiten per poder fer del parc una activitat amb condicions. Es 

proposa modificar el tipus de maneig de porcs, utilitzar materials locals i una 

tecnologia adaptada al seu context socioeconòmic. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte s’origina en el marc de la cooperació entre la UPC i la ONG 

peruana CIUDAD SALUDABLE (CS). Aquesta col·laboració s’inicia l’any 2006, 

amb la participació d’un estudiant de la ETSEIB en un projecte de CS. Des 

d’aleshores, fins a 3 estudiants més de la UPC i alguns professors, s’han anat 

desplaçat periòdicament fins al Perú per a proporcionar suport a nivell tècnic en 

aquest projecte, a més d’un impuls considerable al seu desenvolupament. Fruit 

d’aquesta prolongada cooperació és un Conveni Marc de Cooperació entre CS 

i UPC de 2007, pel qual les dues institucions van acordar col·laborar en àrees 

d’interès mutu i posar en marxa programes que inclourien la mobilitat de 

personal, la realització conjunta de projectes de desenvolupament humà i 

sostenible, la recerca en comú i la formació d’estudiants. Amb aquest Conveni 

Marc i un Conveni Específic per al desenvolupament del Parque Porcino de 

Ventanilla es pretén donar suport i reconeixement oficial a la relació 

interinstitucional i enfortir de cara el futur les pròximes actuacions en comú. 

 

La meva col·laboració amb CS ha consistit en una estada de 3 mesos a Lima, 

entre juliol de 2007 i octubre 2007, treballant no tan sols en tasques purament 

d’investigació i redacció del meu projecte acadèmic, sinó també en la 

planificació i organització del projecte, fins i tot en les tasques de treball no 

qualificat que eren necessàries per al seu correcte desenvolupament. La 

present memòria es centra, però, més en els aspectes acadèmics i tecnològics 

de la feina duta a terme, més que en les tasques de coordinació i gestió del 

projecte. 

 

Aquesta estada ha estat possible gràcies a l’ajut econòmic del Centre de 

Cooperació per al Desenvolupament (CCD) de la UPC, dins el marc de la XV 

Convocatòria per a ajuts a accions de cooperació (2007). 
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Origen del projecte 

 

CS és una ONG peruana creada fa uns 5 anys, però amb un personal directiu 

amb més de 15 anys d’experiència treballant en projectes de desenvolupament. 

El seu eix de treball és la gestió dels residus sòlids. Realitzen assessories 

ambientals per a moltes municipalitats de diferents ciutats arreu del Perú, 

alhora que reben finançament d’organismes internacionals de cooperació i 

fundacions privades d’arreu del món per dur a terme projectes de 

desenvolupament, sempre lligats a temes ambientals i de gestió de 

residus. Alguns dels seus projectes amb més èxit han estat la creació de 

microempreses de recicladors d’escombraries a la ciutat de Pucallpa o el Pla 

de Gestió Sostenible dels Residus Sòlids a Carhuaz. Actualment estan duent a 

terme un ambiciós projecte de desenvolupament d’un Pla Integral de Gestió de 

Residus Sòlids per a 10 districtes de l’extraradi de Lima (Ventanilla, Puente 

Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Lurín, San Juan de 

Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador i Pachacamac), que 

engloben uns 3,5 milions d’habitants. 

 

La recerca que s’ha dut a terme en aquest Projecte de Final de Carrera 

s’emmarca dins un projecte de desenvolupament d’abast més ampli i pràctic, 

que és el que duu per títol “Diseño y construcción de granjas piloto modelo y 

mejora de las condiciones de vida de las familias porcicultoras del Parque 

Porcino de Ventanilla, Lima, Perú” finançat per la Fundació ROVIRALTA a 

través de la Fundació CODESPA i executat per Ciudad Saludable. Aquest al 

seu torn, forma part del programa Mejora de las condiciones de vida de los 

porcicultores del Parque Porcino de Ventanilla de Ciudad Saludable, al 

qual la UPC s’ha compromès a donar suport mitjançant la signatura de 

l’esmentat Conveni. 

 

El projecte en que s’emmarca aquest PFC és la segona fase del que CS va 

iniciar al Parque Porcino de Ventanilla l’estiu de l’any 2006. Aquesta primera 

fase va consistir en un estudi de viabilitat de la tecnologia de digestió anaeròbia 

com a tractament per als residus orgànics de les granges del Parque. Fruit 

d’aquesta recerca van resultar-ne dos PFC’s, un de l’estudiant d’enginyeria 
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Industrial de l’ETSEIB, Manel Gàmiz, i l’altra de Mabel Almeida, estudiant 

d’enginyeria Ambiental a la Universidad Nacional Agraria de La Molina 

(UNALM). 

 

Els objectius d’aquesta segona fase del projecte són: 

 

• Enfortiment de les famílies i associacions del Parque Porcino promovent 

pràctiques saludables amb el medi ambient i la reducció de riscos a la 

salut pública. 

• Promoure la millora de les granges mitjançant l’optimització i 

reestructuració de totes les seves àrees, implementació d’estructures i 

sistemes de canalització de residus i efluents. 

• Millora de la gestió de residus per a la millora de les condicions 

sanitàries, aprofitament de les excretes per a la generació de biogàs, per 

al seu ús com a font d’energia domèstica. 

• Millora de la seguretat alimentària de les famílies promovent pràctiques 

d’agricultura urbana que aprofitin els adobs generats pels sanitaris 

ecològics. 

 

El projecte s’inicia amb els treballs en tres granges pilot. En aquestes granges 

es desenvolupen els biodigestors, es rehabiliten els corrals, es creen horts 

ecològics que aprofitin l’adob orgànic, es construeixen aiguamolls artificials per 

depurar les aigües domèstiques, es capacita als grangers en criança de porcs i 

se’ls implica com a promotors de la tecnologia dintre del Parque Porcino. 

Posteriorment, es seleccionen 5 noves famílies on es duran a terme les millores 

investigades i desenvolupades en aquestes primeres granges pilot. 

 

A dia d’avui, s’han dut a terme les següents etapes d’aquest projecte: 

 

• Disseny dels biodigestors familiars per a cadascuna de les 3 granges 

pilot, dos biodigestors tubulars de plàstic i un d’obra amb cúpula flexible 

(PFC Cristina Cugat, no presentat, ETSEIB-UPC). 

• Rehabilitació dels corrals en les 3 granges pilot. 
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• Construcció i posada en marxa dels 3 biodigestors (TFC Elena San 

Juan, 2008, IQS) 

• Construcció de 3 aiguamolls artificials (TFC Ivan Gilgado, 2008, IQS) 

• Capacitació a 25 famílies del Parque Porcino sobre criança d’animals, 

biodigestió i aiguamolls artificials. Selecció de 5 d’aquestes famílies com 

a nous beneficiaris del projecte 

 

Actualment, l’equip de CS que continua treballant en el projecte, es troba 

instal·lant els 5 nous biodigestors. Les obres de remodelació dels corrals de les 

5 noves granges ja han estat acabades i estan en l’etapa de posada en marxa 

dels biodigestors. El compromís de la Fundació Roviralta com a finançadora, 

dels beneficiaris fins ara del projecte i de les associacions del Parque Porcino 

semblen assegurar la continuïtat d’aquest projecte. 

 

Objectius del projecte 

 

L’ objectiu general d’aquest projecte és iniciar un procés de modernització de 

les granges i millorar el maneig dels animals i la seva criança. 

 

Els objectius específics són: 

 

• Iniciar les activitats amb campanyes de neteja, eliminació de residus i 

fumigació en cadascuna de les granges que seran beneficiaries del 

projecte, essent requisit indispensable per la reestructuració i 

construcció de la seva granja, la participació dels propietaris de cada 

granja en la neteja i fumigació de la resta de granges. 

• Implementar un disseny de granja, una proposta que optimitzi la 

grandària del terreny i la distribució actual de les seves àrees. Construint 

estructures bàsiques de vivenda i criadors, utilitzant materials 

accessibles de la zona, econòmics, adequats i duradors i facilitant el 

maneig adequat i sanitari dels animals. S’establirà un previ compromís 

de participació d’ almenys un membre de la família en la construcció i 

treballs de reparació de les granges. 
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• La proposta constructiva s’adequarà progressivament al terreny, 

característiques i localització actual de cada àrea. 

• El disseny de granja inclourà, només si és necessari i factible, la 

reubicació de les àrees i millora del sistema de criadors, incloent la 

construcció dels terres de formigó, sostres, parets, menjadores, 

bevedors i estructures de canalització i recol·lecció d’excretes i orins. 

 

Justificació de la tesina 

 

Aquesta tesina pretén donar uns passos previs a la remodelació de les 

granges que hi ha actualment al Parque Porcino de Ventanilla. La idea és 

generar una granja pilot per poder ser utilitzada en tot el parc i poder 

adaptar cada granja a les seves necessitats. Hi ha aspectes genèrics que 

no estan totalment definits en la seva construcció per tal de poder ser 

replicats segons el tipus de terreny, grandària de la parcel·la, nombre de 

animals i dimensions generals de la granja. S’ha agafat una granja model i 

s’ha fet una remodelació específica en aquesta granja, però alhora genèrica 

aconseguint així aspectes bàsics de criança i maneig porcí, construcció 

d’instal·lacions (unitats de cria) i recol·lecció de residus generats pels 

animals. 

 

Cal esmentar que en el cas de que es vulgui implantar aquest model de 

granja en qualsevol parcel·la del parc, s’hauria de fer un projecte específic 

per cada granja, agafant aquesta tesina com a base pel disseny però 

particularitzant segons el paràmetres específics que presenta cada parcel·la 

del Parque Porcino. 
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1. CONTEXT DEL PROJECTE 

 

1.1. Perú en un context general 

 

La República presidencialista del Perú és un estat amb una extensió de 

1.285.200 km2 (el 3r país més extens d’Amèrica del Sud) d’origen multiètic amb 

un important substrat indígena més ascendències europees, africanes i 

asiàtiques. El seu accidentat relleu i la particular història natural ha causat que 

sigui un país megadivers amb gran varietats d’ecosistemes i, conseqüentment, 

de floria i fauna; per això es divideix en tres regions naturals: costa, serra i 

selva. 

 

És un país en vies de desenvolupament amb una població de més de 28 

milions d’habitants (4rt país més poblat d’Amèrica del Sud) on el 39’3% de la 

població és pobra i el 13’7% és extremadament pobra. Perú ocupa la 87ª 

posició en la classificació de l’índex de desenvolupament humà (HDI) feta per 

les Nacions Unides amb un índex de 0’773 però amb grans desigualtats. Un 

exemple palpable, la xarxa de distribució d’aigua és general al 20% de la 

població més rica, mentre que 2/3 parts del 20% de la població més pobra 

compra l’aigua a venedors o la recol·lecten de fonts desprotegides. 

 

En els últims 60 anys les ciutats dels països en vies de desenvolupament han 

experimentat un fugaç creixement degut a la migració de la població provinents 

de les zones rurals. Lima, com a àrea metropolitana, es va anar transformant 

en un emblema per Perú fins a convertir-se en una munió de gent i de cultures 

on avui en dia aplega quasi bé 9 milions de persones, essent el 30% de la 

població peruana. 

 

L’onada de gent que arribava a la capital era de tal magnitud que les autoritats 

no feien res al respecte i es creaven barris sencers en poques setmanes. A 

hores d’ara la majoria d’aquests barris ja formen part de l’àrea metropolitana i 

es coneixen amb el nom d’assentaments humans. Els materials utilitzats 

acostumen a ser fustes, canyes, cartrons, xapes metàl·liques i tots aquells 
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Figura 1.1: Abocament de residus a l’oceà 
Pacífic. Districte de Magdalena, Lima 

materials que els habitants poden recollir del carrer. Els serveis bàsics d’aigua, 

electricitat, recollida de residus sòlids i clavegueram són minoritaris i es van 

aconseguint poc a poc pels integrants dels assentaments. La gestió de residus 

es veu regulada a partir de l’any 2000 amb la “Ley General de Residuos 

Solidos” on les brosses sòlides s’han de manejar correctament per assegurar la 

protecció sanitària ambiental i dicta responsabilitats de les autoritats locals i de 

generadors individuals.  

La realitat és que els residus sòlids 

encara són un problema important a Perú 

ja que la majoria no es tracten i 

s’aboquen descontroladament. També 

s’efectua un reciclatge a nivell domiciliari, 

durant la recol·lecció i en la disposició 

final de la brossa on l’activitat principal 

constitueix l’ús de matèria orgànica per la 

criança de porcs. Des del punt de vista social, sanitari i ambiental aquets 

activitat es desenvolupa d’una manera marginal, en condicions infrahumanes i 

amb uns alts nivells per a la salut dels segregadors. 

 

1.2. Ventanilla, districte del Callao 

 

El districte de Ventanilla consta de 73.052 km2 amb una població de 180 mil 

habitants i és el districte més gran del Callao, separat de la resta de la 

província pel riu Chillón. Està ubicat a la zona Central Occidental del país, les 

seves coordenades són 11º 51’ 20’’ latitud sud i 77º 04’ 25’’ longitud est, 

meridià de Greenwish. 

 

El clima és típic de la costa peruana. L’anomenat fenomen d’inversió tèrmica 

determina que la zona està coberta per una capa nuvolosa (neblina) quasi bé 

tot l’any, que porta aparellada una elevada humitat que ronda el 80 i 90%. 

 

Les temperatures mitges oscil·len entre 22ºC a l’estiu i 17ºC a l’hivern. De dia la 

terra es calenta més ràpidament que el mar i els vents bufen des del mar fred a 
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la terra calenta. De nit es produeix el contrari: la terra es refreda més 

ràpidament que el mar i els vents bufen en direcció inversa. D’aquesta manera, 

el mar té un efecte atenuant sobre el clima del litoral, prenent un clima mes 

temperat del que existiria sense la seva presència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 i 1.3: situació geogràfica del districte de Ventanilla  

 

Ventanilla es pot considerar com un districte receptor de població. Passat el 

cens de 1981 en aquesta zona va haver un fort moviment migratori el qual va 

fer que la seva població arribés casi a quadruplicar-me. Aquest creixement va 

provocar la formació de nous assentaments humans amb un població provinent 

de sectors d’ingressos molt baixos. 

 

En el districte es troben 200 centres educatius (entre centres estatals i privats), 

40 mercats (entre formals i paradetes), 2 postes mèdiques, 13 centres de salut i 

aproximadament 52 empreses industrials ressaltant la refineria de La Pampilla 

(REPSOL). Cal citar que el 19% dels estudiants no assisteix a l’escola amb 

regularitat. Les postes mèdiques i els centres de salut no cobreixen amb 

totalitat la demanda d’assistència mèdica de la població deixant un dèficit del 

92’56% de la població atesa. 

 



Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 

 15

En quan a sanejament bàsic, Ventanilla presenta un dels indicadors de 

cobertura de serveis més deficitaris, doncs el 70% no compta amb abastament 

d’aigua, el 74% no està connectat a la xarxa de clavegueram i el 43’7% no 

disposa d’energia elèctrica. 

 

La situació actual de maneig  de residus sòlids és un tema important a tenir en 

compte. Els 180 mil habitants generen un total de 101 tones diàries de residus 

sòlids i, a més a més, s’estima que es generen 32 tones de desmunt. 

Seguidament es reflecteixen els resultats d’un estudi de generació i 

característiques de residus sòlids del districte de Ventanilla. 

 

Producció diària per habitant 0’488 kg/hab - dia 

Matèria orgànica 30% en pes 

Paper i cartró 11 % en pes 

Plàstics 8% en pes 

Metall i vidre 5’5 % en pes 

Altres materials reciclables 8% en pes 

Material de refús 38’5% en pes 

 

La Municipalidad Distrital atén el servei de neteja pública a través de l’Empresa 

Municipal de Neteja de Ventanilla (EMLIVEN). El servei de recol·lecció 

domiciliaria té una freqüència diària de manera que les 101 tones que es 

generen diàriament són recol·lectades i transportades per la municipalitat fins 

l’abocador La Vizcacha on es disposa cada dia 58 tones entre residus 

domiciliaris de mercats i punts crítics, estimant que existeixen residus sòlids 

que no són recollits i, en molts casos, cremats o enterrats al mateix lloc de 

generació. 

 

Per altra, la municipalitat no té informació sobre la recollida ni destí final de les 

32tones diàries de desmunt generades als abocadors. A la petita ciutat 

Pachacútec (ubicada al nord del districte de Ventanilla, 531 hec d’extensió) la 

recol·lecció de la municipalitat no arriba, per tant, els veïns s’han organitzat per 



Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 

 16

fer la seva pròpia recol·lecció dels residus domiciliaris, traslladant-los als 

abocadors La Sàbana i La Franja on s tiren unes 300 tones. 

 

En el Parque Porcino (Pampa de perros) s’ha observat que alguns criadors 

reben de manera informal restes orgàniques de mercats i restaurants amb les 

quals alimenten els seus porcs, quedant a l’interior dels seus corrals 

acumulacions d’aquestes. 

 

He cregut convenient citar la problemàtica de la gestió de residus sòlids per 

part de la municipalitat: 

 

� El servei de neteja pública no respon a un sistema planifica de treball, 

reacciona als fets o davant determinada conjuntura, deixant de banda 

una actitud dinàmica i previsora, més acord amb la presentació d’un 

servei social. 

� Les municipalitats districtals no compten amb informació sistematitzada 

de la prestació de cadascun dels serveis de neteja pública que 

ofereixen, tampoc de la informació administrativa, econòmica i financera 

per un adequat maneig de la gestió dels seus residus sòlids. 

� Donades les limitacions de informació i la falta de personal capacitat de 

les que afebleixen les Direccions de Servei Comunal o les Oficines de 

neteja pública, aquestes desconeixen quin és el cost efectiu del servei 

que ofereixen i molt menys tenen una determinació de les seves 

estructures de costos. 

� Al final l’estructura de costos resulta ser una estimació molt general del 

que es creu que es va gastar en un servei que no ha estat planificat i per 

tant no compta amb metes ni objectius. 
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1.3. Descripció del context: Parque Porcino de Ventanilla 

 

1.3.1. Situació socioeconòmica i condicions demogràfiques 

 

El Parque Porcino de Ventanilla està ubicat en una zona denominada “Pampa 

de Perros” localitzat a una latitud 11º 54’27.6’’ sud, longitud de 77º 06’32.91’’ 

oest i altitud 208 msnm. Està situat a uns 10 km al nord de Lima, al costat de 

l’oceà Pacífic a la riba nord del riu Chillón. Està constituït per 840 hectàrees i 

2200 ramaders , agrupats en l’Associación de Pequeños Empresarios del 

Parque Porcino de Ventanilla. Es troba dividit en 13 zones i 5 sectors, essent la 

divisió per zones la més antiga i de terrenys més grans. 

 

Els anys seixanta comença la criança de porcs de manera informal i l’ocupació 

dels terrenys de manera il·legal. L’any 1967, per Decret Suprem, es declara la 

zona apta per la criança de porcs i institucionalment s’inaugura com a Parque 

Porcino l’any 1974. Tot i això mai ha contat amb el suport i assessorament 

suficient per part de les autoritats de cara al seu desenvolupament integral. 

Això ha provocat que existeixi una greu mancança de serveis bàsics a la 

majoria del parc (electricitat, centres de salut i educatius, sanejament, aigua, 

mercats...) que, unit amb les condicions ambientals generades per les activitats 

pecuàries, determinen una baixa qualitat de vida, amb problemes sanitaris i 

ambientals força seriosos. 

 

Aquesta zona es caracteritza 

per tenir un tipus d’explotació 

no tecnificada ni estipulada. 

Les infraestructures per la 

construcció de corrals és 

majoritàriament a partir de 

material rústic (fusta i llautó). 

La majoria d’aquests 

establiments no disposen de 

Figura 1.4: Vista aèria de la zona XIII del Parque 
Porcino de Ventanilla 
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latrines. L’aigua utilitzada per la neteja i l’alimentació dels animals es comprada 

per ser emmagatzemada en bidons de plàstic, cilindres de metall o tancs de 

ciment comunitari o individual. 

 

1.3.2. Serveis Bàsics: aigua, electricitat i clavegueram 

Aigua 

 

En el Parque Porcino hi ha el riu Chillón però no hi ha una xarxa de distribució 

generalitzada. Les zones més baixes i més pròximes al riu estan connectades a 

la xarxa de distribució existent però només disposen d’aigua quan els equips 

funcionen correctament. Aquesta infraestructura consisteix en un pou tubular 

de 50m de profunditat, a la riera del riu Chillón, des del qual s’eleva l’aigua 

extreta fins a un dipòsit elevat de 2000m3 fabricat de formigó. Des d’aquest 

dipòsit comença la xarxa d’abastament: 1’9 km de tubs de abesto-cemento5. 

 

El subministrament d’aigua potable es procedent de la Planta de Purificació 

d'aigua Chillón mitjançant camions cisterna. Aquest sistema es utilitzat en el 

94’1% de les cases i l’aigua subministrada no està garantida per al consum 

humà. El seu cost es elevat: a la zona de més difícil accés (a l’ampliació) es 

paguen 70 soles (4 soles = 1 euro abril 2009) per cada tanc (aproximadament 8 

m3), que vindrien a ser uns 9 soles/m3; mentre que l’aigua provinent de la xarxa 

d’abastament té un cost de 2 soles/m3 a la zona 13 (pròxima a l’entrada del 

parc). 

 

Un 0’3% de les cases construeix el seu propi pou per aconseguir aigua 

subterrània. La potabilitat d’aquesta aigua es força dubtosa ja que un estudi ha 

demostrat que l’aigua subterrània i superficial del riu Chillón està en procés de 

contaminació degut a l’ús domèstic, agrícola, pecuari i a les activitats 

industrials. A més a més les aigües superficials són extremadament 

contaminades pels abocadors oberts. 
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Electricitat 

 

L’avinguda Chillón és l’única via d’accés al parc i compta amb enllumenat 

públic i xarxes elèctriques que subministren energia a assentaments i vivendes 

de manera il·legal. S’hi troben instal·lades xarxes primàries, estacions de 

distribució, xarxes secundàries i connexions d’enllumenat públic, que si 

estiguessin operatives permetrien l’electrificació del parc. La xarxa primària que 

actualment hi ha en ús no té capacitat suficient per abastir l’energia elèctrica 

que requereix el parc porcí. En les zones més pròximes a la xarxa primària 

(sectors 11 i 13) existeixen una trentena de connexions provisionals. 

 

Els carrers i els camins del Parque Porcino no estan electrificats i la manca 

d’il·luminació a les nits és una de les raons de les elevades taxes de 

delinqüència (sobretot robatoris d’animals) a la zona. 

 

Hi ha una central elèctrica veïna del parc propietat de l’empresa EDELNOR. No 

obstant la majoria dels habitants no tenen accés a les seves instal·lacions. No 

hi ha dades sobre qui té l’electricitat ja que s’hi han instal·lat de manera 

informal. Per poder afrontar l’escassetat d’energia elèctrica els propietaris 

Figura 1.5: Dipòsit casolà d’una granja del Parque Porcino 
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utilitzen altres alternatives com espelmes, llums incandescents de kerosé i 

petits equips de generadors. L’ús d’aquests últims també és restringit per l’alt 

cost del combustible. 

 

Un dels impediments de caràcter legal per a l’electrificació del parc és la falta 

de titularitat dels grangers sobre les seves parcel·les (anomenats lots). La 

majoria d’ells no té cap títol de propietat dels terrenys on desenvolupen les 

seves activitats i això els impedeix l’accés als serveis bàsics. 

 

En definitiva, molt poques persones tenen accés a l’electricitat. Aquest manca 

de subministrament impossibilita el desenvolupament social, cultural i econòmic 

del parc i crea limitacions, especialment per les persones en edat escolar. 

 

Clavegueram 

 

En quan al servei de drenatge d’aigua, no existeix la instal·lació d’una xarxa 

pública raó per la qual cada granja ha creat els seus propis drenatges per a 

connectar el desguàs. Aquest tipus de solució predomina en un 53% dels casos 

mentre que el restant 47% no té cap tipus de servei higiènic, prova visible de 

les condicions insanitàries que hi ha. Aquesta deficiència té una incidència més 

gran quan parlem de tractament d’adob animal. 

49,8%

17,6%

19,7%

12,9%

crema

cap tipus de tractament

compost

activitat desconeguda

 

Les deficiències en el subministrament d’aigua i la falta de sanejament 

impedeixen condicions de salubritat augmentant el risc per les persones i 

animals de contraure malalties d’origen hídric (per falta d’aigua i/o ús d’aigua 

Gràfic 1.1: Tractament de l’adob d’animal 
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contaminada) com còlera, descomposició, dengue, etc. i conseqüentment, 

impedint el desenvolupament del parc. 

 

1.3.3. Geomorfologia, litologia i geotècnia 

 

L’àrea de projecte es troba ubicada a la planura costanera, que correspon a 

una planura al·luvial originada pel rebossament al·luviònic en el trencament 

tancat per les cadenes de turons entre Chorrillos i Ancón corresponents a les 

estivacions de la serralada dels Andes. 

 

La zona es troba coberta per els dipòsits quaternaris de tipus al·luvial dipositats 

per la erosió hídrica en el període d’estabilitat.  

 

Geomorfologia 

 

La geomorfologia correspon a la denominada plana al·luvial del riu Chillón 

originada pel farciment al·luviònic a la “Pampa de Perros” i és un mitjà 

geomorfològic tancat compost per quatre unitats geomorfològiques d’origen 

tectònic i hidrològic: Llanura Aluviónica de Fondo de Valle, Cadena de Cerros, 

Terrazas Aluviales i Lecho Fluvial 

 

Litologia 

 

En la litologia a nivell regional s’identifiquen dues unitats litològiques: 

massissos rocosos mesozoics i sediments quaternaris (formant dipòsits 

al·luvials, eòlics i fluvi-al·luvials). 

 

Processos morfodinàmics 

 

A l’àrea d’estudi que té una relativa estabilitat geomorfològica trobem tres 

classes de processos d’activitat lleu: activitat eòlica, acumulació 

d’escombriaires i incisió/acumulació fluvial. 
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Geotècnia 

 

El recurs sòl a l’àrea del projecte presenta característiques simples i 

homogènies degut als factors que li donaren origen (litologia, morfologia, 

humitat i calor); es defineix en funció taxonòmica i per la capacitat d’ús. En 

quan a unitats edàfiques se’n defineixen dues: associació roca-areny i 

associació areny-al·luvial (on s’identifiquen dos tipus de sòls l’arenós i 

l’al·luvial)” 

 

Tenint en compte el meu criteri propi, les investigacions visuals que vaig fer i un 

estudi realitzat per la Universidad Nacional Agrària La Molina (UNALM) 

classificaria la zona sud del Parque Porcino en quan al terreny com a molt 

arenosa. En canvi a les parts més altes, el terreny canvia i trobem zones amb 

una pedra negra que s’esmicola de seguida, és molt fràgil però molt afilada.  

 

1.3.4. Habitatge 

 

La majoria de parcel·les amb activitat pecuària corresponen a granges-vivenda 

essent granja de porcs (i altres animals) i vivenda dels propis porcicultors. Això 

es degut a la llunyania de les seves vivendes i als robatoris d’animals que si 

observen. Els materials utilitzats per a la construcció d’aquests acostumen  ser 

fustes, lluna, maons de diferents tipus i palets. També s’utilitzen altres tipus de 

materials majoritàriament reciclats, robats o comprats a segregadors. 

 

Les condicions d’il·luminació, ventilació, circulació i privacitat no hi són presents 

provocant condicions molt precàries en la majoria de granges-vivenda 

construïdes i series deficiències per la seva habitabilitat. 
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1.3.5. Salut i seguretat 

 

Les malalties més comuns en l’àrea són la grip (un 24’55%), la descomposició 

(un 20’91%) i la bronquitis (un 6%). A més a més, un 11’2% de les famílies 

declara que hi ha un membre amb una malaltia crònica: asma, artritis 

reumatoidea, gastritis, càncer, parquinson, diabetis o reumatisme. Sobre altres 

factors, les infeccions i les malalties respiratòries són presents molt 

relacionades a les condicions ambientals i sanitàries a les quals la població 

està exposada. 

 

Existeix un servei de policia irregular, deficient i sense horari que haurien 

d’assegurar la seguretat dels integrants del parc i prohibir el pas de camions 

amb restes de restaurant. Aquesta ineficiència provoca freqüents robatoris, 

sobretot d’animals, conjuntament amb la mala il·luminació dels carrers i les 

dèbils infraestructures de les granges. A conseqüència d’aquests successos els 

propis porcicultors s’agrupen i organitzen vigilàncies nocturnes per torns i en 

alguns casos s’agafen la justícia per la seva pròpia mà. 

 

Figura 1.6: accés a un habitatge del Parque Porcino 
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1.3.6. Agricultura animal: activitat pecuària 

 

En el Parque Porcino l’agricultura animal és principalment la criança de porcs 

amb conills i ànecs essent l’activitat econòmica predominant. Casi la meitat 

dels porcicultors combina la feina amb un segon treball per obtenir mes 

ingressos a final de mes. Aquesta segona feina acostuma a ser la recollida de 

materials reciclables (anomenats segregadors) del riu Chillón o dels abocadors. 

 

La població de porcs està al voltant de 10.740 animals. La distribució 

quantitativa d’animals per granja és la següent: el 32’8% dels criadors tenen 

menys de 25 animals, el 60’7% té entre 26 i 100 animals i el 8’5% té més de 

100 porcs.  

 

Poc més de la meitat dels porcicultors comercialitza els animals en pes viu, 

altres ho venen a l’escorxador mitjançant intermediaris i, freqüentment, es 

venen a ojeadores i compradors informals que apareixen pel parc amb camions 

llestos per a ser omplerts de porcs. Actualment el preu promig de venda per 

porc viu és de 5 soles/kg i casi bé tots els porcicultors ho comercialitzen així ja 

que els preu del porc mort és més baix. 

 

La majoria de les granges no tenen cap tipus de tecnificació. La distribució de 

l’espai dels corrals no acostuma a estar dissenyat ni planificat segons criteris 

tècnics, encara que alguns porcicultors tenen separats els animals per zones 

(maternitat, deslletament, cria, truges i verros). Tot això es degut a que la 

32,2%

59,5%

8,3%

> 25 animals

entre 26 i 100 animals

< 100 animals

Gràfic 1.2: quantitat d’animals per porcicultor 
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majoria de porcicultors no han rebut cap capacitació en la criança de porcs i els 

coneixements que tenen venen de generacions anteriors. 

 

Els corrals són construïts amb fustes i palets  per les parets, canyes de bambú 

per l’estructura i plàstics pel sostre. El terra acostuma a ser el propi terreny de 

la parcel·la. Algunes granges són de ciment però continuen tenint el sostre 

d’esteres o plàstics. 

 

1.3.7. Teixit social i coordinació amb la municipalitat 

Dins del Parque Porcino de Ventanilla, trobem un teixit d’associacions de 

procicultors bastant amplia. L’Associación de Pequeños Empresarios del 

Parque Porcino de Ventanilla podríem dir que n’és la més important i Jorge 

Iparraguirre (un dels grangers escollits pel projecte) està al capdavant. 

Aquestes associacions són molt importants pel desenvolupament social del 

parc però a vegades creen rivalitats entre la població i dificulten la comunicació 

i l’enteniment entre els habitants.  

La Municipaitat de Ventanilla mai s’ha preocupat del que passa al Parque 

Porcino. Tot i així, val a dir que s’ha intentat comunicar i coordinar el projecte 

que es vol dur a terme. S’ha aconseguit posar en contacte amb el gerent 

d’ecologia, medi ambient i serveis comunals, Sr. Marcos Mogollón, el qual es 

va mostrar disposat a donar suport al projecte per què tirés endavant. De totes 

maneres s’està a l’espera d’una resposta clara per part de l’alcalde del districte, 

el Sr. Juan José López Avala, per tal de tenir un suport màxim per part de la 

municipalitat. 

1.3.8. Alimentació i sanitat dels porcs 

 

L’alimentació dels porcs és un punt crític dins del Parque Porcino. Per molts 

dels criadors, sobretot per aquells amb menys recursos, el cost de l’aliment 

balancejat (pinso) és massa elevat i recorren a l’alimentació dels seus porcs 

amb residus orgànics de restaurants. Aquesta pràctica és il·legal i insegura, a 
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no ser que es tractin convenientment els residus, cosa poc habitual ja que 

implica un cost afegit de diners i combustible.  

 

Seguidament torbem un gràfic on és reflecteix el tipus d’alimentació que 

utilitzen els porcicultors en l’alimentació dels seus animals al Parque Porcino.  

 

53%

29%

7%

1%
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Alimentació mixta

Residus restaurant

Pinso
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L’adquisició d’aquests residus sòlids de restaurant es fa de manera informal i 

arriben amb bidons d’uns 200 L. El cost d’aquests és d’uns 20 soles (més o 

menys 0’07 s/kg) mentre que l’aliment balancejat costa entre 1 i 1’6 s/kg. Les 

restes de restaurants són una barreja de matèria orgànica i inorgànica (plàstics, 

trossets de coberteria, etc.). La part inorgànica s’ha de treure abans d’alimentar 

els porcs i és acumulada fins que hi ha un volum considerable per ser venuda a 

segregadors o ser cremada. La part orgànica es dona directament als animals 

sense cap tractament previ. Aquest tipus d’alimentació repercuteix greument a 

la salut dels animals i la dels porcicultors ja que no es mantenen unes 

condicions higièniques mínimes. 

 

La sanitat dels porcs no es l’adequada ja que els grangers no coneixen amb 

exactitud les vacunes i els medicaments que s’han de subministrar als animals. 

Moltes vegades s’abusa dels antibiòtics. La majoria participa en els programes 

Gràfic 1.3: tipus d’alimentació dels animals 
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de vacunació encara que molts pocs contracten a veterinaris perquè els ajudin 

amb la resolució de problemes sanitaris. 

 

1.3.9. Generació de residus i higiene ambiental 

 

La generació dels excrements es dona bàsicament després de l’alimentació 

que en la majoria de les granges es realitza durant la tarda. Per aquesta raó els 

corrals s’acostumen a netejar a primera hora del matí recollint els excrements 

en latones amb una capacitat mitja de 15 a 20 kg, per després ser dipositats a 

una carreta i traslladats a zones apartada de la granja. Allí es van acumulant 

conjuntament amb altres deixalles, com aliments i residus inorgànics que 

moltes vegades venen juntament amb restes orgàniques que els hi ha venut els 

restaurants i petits mercats. 

 

Es podria estimar que aquestes restes que són acumulades en un 70% estan 

conformades per excretes d’animals, mentre que l’altre 30% són residus 

inorgànics que acabo de descriure. 

 

Passades unes setmanes, normalment quan els veïns comencen a queixar-se 

per les males olors i la proliferació de mosques la pila de desaprofitaments 

formada per les excretes i altes residus es cremat. Això genera un ambient 

potencialment tòxic i cancerigen (com a monòxid de carboni, dioxines i òxids de 

nitrogen) a més a més de les males olors. L’ús de la matèria orgànica com a 

adob es secundari i minoritari. 

 

Tenir en compte també que els corrals no tenen neteja diària i, en el cas dels 

corrals amb el terra de sorra, es freqüent que estiguin humits i bruts i que els 

animals presentin sarna a la pell. Tot això comporta a la proliferació de 

mosques, mosquits i rosegadors que actuen com a vectors de transmissió de 

malalties. 
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1.3.10. Efectes de la problemàtica 

 

La generació de residus orgànics i inorgànics i la mala gestió que presenta el 

parc són focus de moltes malalties i infeccions de tot tipus. 

 

L’escassa aigua pel sanejament, la poca desinfecció, els desaprofitaments 

acumulats i les excretes dels animals provoquen la proliferació d’insectes, 

larves i un olor molt desagradable. Existeix també una gran quantitat de puces 

que crien al terra i a la pell dels animals. La presència de tots aquests patògens 

causa la proliferació de malalties entre la gent que habita les granges i entre els 

animals així com la zoonosis que pot ser perillosa per la població. 

 

La carn obtinguda per aquest model de criança es considera de condicions 

dubtoses sanitàriament parlant. Per això quan els grangers van a vendre la 

seva carn són infravalorats i es paguen uns preus molt baixos per la seva carn. 

Els preus varien segons la procedència de la carn, l’alimentació, l’edat i 

l’aspecte de la carn. Molts compradors tenen un coneixement general de les 

pràctiques pecuàries que existeixen al Parque Porcino per això, prefereixen la 

Figura 1.7: Abocador incontrolat dins d’una finca Figura 1.8: Restes de restaurant 
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carn provinent d’altres llocs obligant als porcicultors a baixar molt el preu dels 

seus productes. 

 

La manipulació i la disposició de les restes de restaurant es troben normalment 

al principi de l’etapa de descomposició provocant males olors. Conjuntament 

amb l’acumulació de les excretes dels propis animals fa una contaminació 

olorífica pels habitants del parc. Citar també que al cremar tots aquestes 

deixalles es generen gasos tòxics que s’expulsen a l’aire sense cap tractament 

ni control. 

 

Es molt difícil netejar els corrals dels animals ja que s’utilitza poca aigua, la 

majoria tenen el terra de sorra i per això existeixen filtracions cap al subsòl. 

L’aigua subterrània contínuament està sent contaminada, canviant la seva 

composició i generant, entre altres, la presència de microorganismes 

perjudicials per la salut. 
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2. MESURES PALIATIVES APLICADES 

 

Ciudad Saludable és una organització constituïda per persones compromeses 

amb el desenvolupament sostenible, conten amb una experiència professional 

en el disseny, gestió, implementació i avaluació de projectes vinculats amb el 

desenvolupament de tecnologies. Observant la realitat del Parque Porcino de 

Ventanilla es van adonar que encaixava perfectament amb les seves 

perspectives de projecte i van decidir treballar en aquesta zona. Es van centrar 

en quatre aspectes que són els següents: 

 

• Abastament d’aigua: implementar aiguamolls artificials per tal de 

reutilitzar l’aigua que s’utilitza per rentar de corrals per al reg dels horts o 

de les plantes que existeixin a la granja.  

• Sanejament: trobar una eliminació ambiental apropiada dels residus 

sòlids generats a les granges mitjançant digestors. 

• Infraestructures: millorar la higiene, la salut i les condicions de vida dels 

propis animals (porcs) i dels seus porcicultors realitzant una actuació a 

les infraestructures de les granges millorant els seus corrals. 

• Energia: aprofitament de les excretes generades pels animals mitjançant 

un digestor. D’aquesta manera s’aconsegueix un estalvi del combustible 

gràcies a la seva substitució per biogàs. 

 

El projecte de millora integral de les granges del Parque Porcino es va 

començar a implantar en tres granges pilot, ubicades al sector 13 on les 

condicions tant d’abastament com de d’infraestructures són més bones dins del 

parc. Els criteris de selecció que es van establir per les granges són els 

següents: 

 

• Involucrament en l’etapa d’investigació dels paràmetres de funcionament 

dels biodigestors. 

• Que com a mínim un dels integrants de la granja sigui un dirigent líder 

que permeti les coordinacions amb la junta directiva del parc porcí. 
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• Compromís de participar activament en les diferents tasques com 

definició de zones a millorar, ubicació dels digestors, participació amb 

mà d’obra durant l’execució de les millores i en la construcció dels 

digestors. 

• Estar disposats a mostrar els resultats a altres famílies de porcicultors i 

visitants de diverses zones del país i de l’estranger. 

• Permetre el monitoratge de les granges i donar suport en el registre de 

la informació. 

• Realitzar la neteja i la distribució de les granges segons les propostes 

que es recomanin. 

 

Segons aquests criteris es van escollir les granges d’Alejandro Andía, Sixto 

Almansa i Jorge Iparraguirre. Després descriure les seves situacions socials i 

econòmiques i les granges que tenen cadascun d’ells. 

 

Un cop escollides les granges es van establir les següents actuacions a 

cadascuna d’elles: 

 

• Millora de les infraestructures on viuen els porcs (corrals i canals de 

recollida). 

• Instal·lació d’un sistema de biodigestió. 

• Instal·lació d’un aiguamoll artificial per al tractament del biol excedent i 

les aigües domiciliàries. 

• Implantació d’un hort ecològic que utilitzi parcialment el biol generat. 

• Capacitació dels grangers en criança de porcs (maneig , alimentació, 

gestió de la producció....) 

• Implantació d’un Plan de manejo de los Residuos Sólidos. 

 

2.1. Millora de les infraestructures 

 

Un aspecte molt important pel funcionament del projecte és les condicions en 

les quals viuen els animals. És necessari que gaudeixin d’un espai òptim per la 

seva criança, unes instal·lacions on la recollida de les excretes i dels purins 
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sigui possible i uns canals de conducció d’aquestes suficients per ser conduïts 

fins al digestor. Aquest PFC és centra en la remodelació de les infraestructures 

d’una de les tres granges escollides i reflecteix tots aquests aspectes de 

disseny necessaris per a la viabilitat del projecte. La granja escollida pertany a 

de Jorge Iparraguirre, un dels porcicultors més respectats dins del Parque 

Porcino. Més endavant descric amb més detall les millores realitzades. 

 

2.2. Aprofitament de les excretes, sistemes de biod igestió 

 

Una altra part important del projecte són els digestors instal·lats. No es 

competència d’aquest PFC el disseny i la construcció d’aquests però crec que 

és necessari citar breument el seu funcionament per tal de posar en context 

l’enfocament general del projecte. L’objectiu principal d’aquests és 

l’aprofitament dels residus orgànics generats pels animals de les granges per 

produir material fertilitzant i biogàs. Al mateix temps és una manera d’eliminar 

l’excedent de residus orgànics que es creen cada dia a les granges que fins ara 

és una de les grans problemàtiques dins del parc. 

 

2.2.1. Biodigestor tubular de plàstic 

 

Dos dels tres biodigestors instal·lats són del tipus tubular de plàstic (PTD). La 

seva construcció és senzilla i no necessita mà d’obra experta encara que s’han 

de tenir alguns aspectes presents. Les específiques condicions que ens trobem 

al Parque Porcino van fer que s’haguessin de buscar algunes adaptacions 

respecte als PTD convencionals per tal d’assegurar el funcionament correcte 

dels aparells. Es construí una rasa per poder ubicar els biodigestors que va ser 

reforçada amb fustes (parihuelas) folrades de plàstic pet tal de mantenir 

l’estabilitat de les parets i evitar el contacte directe del plàstic del digestor amb 

la sorra. El material utilitzat per la construcció del digestor també es va canviar, 

enlloc de ser de polietilè (material que s’utilitza normalment) es va optar per 

una geomembrana de PVC per tal d’assegurar la resistència i durabilitat de 

biodigestor. Per obtenir més informació detallada sobre els aspectes 

constructius i de disseny d’aquest tipus de digestors es recomanable mirar els 

treballs realitzats per Cristina Cugat i Elena San Juan. També existeix un 
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manual d’instal·lació d’aquests tipus de biodiogestors adaptats al Parque 

Porcino realitzat per Ignasi Salmeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Biodigestor d’obra de flux pistó 

 

En la tercera granja es va construir un biodigestor d’obra de flux de pistó. La 

raó va ser per poder comparar els dos diferents tipus d’elements implantats per 

escollir-ne un per fer la replicació a la resta de granges del parc porcí. Cal citar 

que aquest biodigestor és molt més gran que els altres dos ja que els residus 

orgànics generats en aquesta tercera granja són molt més elevats i la capacitat 

necessària havia de ser més gran. És rectangular i d’obra, amb un cobriment 

de geomembrana de PVC que s’uneix als murs amb uns perns encastats en el 

formigó i una platina en perfil L. Tot això va submergit en un canal perimetral 

ple d’aigua que té la funció de segell hidràulic per assegurar l’estanquitat. El 

biodigestor té una purga de sediments, gràcies als pendents del fons cap a un 

canal central que es dirigeix a una canonada regulada per una vàlvula. També 

està proveït de tres agitadors transversals d’acer inoxidable per evitar la 

producció d’escuma superficial que no es beneficiosa pel procés de la digestió 

anaeròbia. Finalment citar que disposa d’una cambra de mescla d’entrada i una 

cambra de recollida de biol de sortida, amb capacitat per a la producció de biol 

de 7 dies. 

 

Figura 2.1: Biodigestor tubular de plàsic 
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Si es volgués aprofundir en el disseny i construcció d’aquest tipus de 

biodigestor caldria mirar el treball realitzat per Cristina Cugat on es troba tot 

molt més detallat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Accessoris del procés 

 

Dins de tot el procés de funcionament dels digestors existeixen, a part dels 

propis digestors, uns elements necessaris per que tot el procés es completi 

amb èxit. A continuació adjunto una taula amb una petita descripció d’aquests 

elements i de la seva principal funció: 

 

 

Element Funció Resultat 

Hivernacle Ajuda a mantenir l’escalfor i 

fa de protecció per agents 

externs 

Augmenta el rendiment del 

digestor 

Vàlvula de seguretat Via d’escapament del gas 

en el cas de que la pressió 

sigui superior 

No es malmet el plàstic del 

biodigestor en casos de 

sobrepressió 

Figura 2.2: Biodigestor d’obra de flux pistó Figura 2.3: Vista interior digestor 
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Tallafocs Protecció pel possible 

retrocés de la flama per la 

conducció de gas 

No es malmeten els 

cremadors finals ni la 

sortida del digestor 

Manòmetre Conèixer la pressió interna 

del sistema 

Es poden detectar fuites de 

gas en la conducció 

Filtre d’àcid 

sulfhídric (H2S) 

Reducció de la quantitat de 

H2S generada en el procés 

Augmentar la durabilitat 

dels elements metàl·lics i la 

no proliferació de gasos 

tòxics en l’atmosfera 

Dipòsit de biogàs Emmagatzematge del 

biogàs aconseguit 

Utilització del biogàs només 

en els moments que és 

necessari 

 

2.3. Aiguamolls artificials 

 

Els biodigestors generen una gran quantitat de biol massa com a residu. 

Aquest surt bastant diluït (per una barreja d’aigua de 1:3) i s’ha de purificar per 

fer-lo més transportable i fins i tot, afegir-li alguns additius (fulla de tabac, ají, 

locoto, cendres...) o una vegada extret de biodigestor tornar a posar-lo dins per 

a donar-li un major temps de descomposició i així seguir millorant-lo. 

 

El biol massa que es genera seria molt útil per conreu d’hortalisses. La qüestió 

és que al Parque Porcino no hi ha una pràctica estesa de conreu i només 

trobem petits horts o plantes que cada porcicultor produeix de manera informal. 

Per això era necessari buscar una alternativa. També es pensà en l’opció de 

comercialitzar aquest fertilitzant, encara que en un futur immediat no s’obrirà 

aquest nou projecte. Per tant l’opció que es trià fou la de construir aiguamolls 

artificials per tal de poder tractar aquest biol. 

 

Un aiguamoll és un sistema de depuració d’aigües residuals poc profund que 

consisteix en una rasa farcida de graves (material amb un diàmetre de pedra 

elevat) tota saturada amb l’aigua a tractar. A la part més superficial dels àrids 

es crea un ecosistema microbià organitzat (biopel·lícula) conformat per 

microorganismes pertanyents a diferents gèneres i espècies. Aquest 
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descompon la matèria orgànica que està en l’aigua, reduint la seva DBO 

(demanda bioquímica d’oxigen). També hi trobem vegetació emergent que 

utilitza els àrids com a substrat pel seu creixement i que tenen l’habilitat 

d’absorbir oxigen, diòxid de carboni i minerals de la columna d’aigua. Les 

plantes submergides s’inhibeixen fàcilment ja que les seves parts 

fotosintètiques estan sota l’aigua. L’efluent resultant és aigua clarificada amb un 

alt nombre de nutrients i no té molta quantitat de matèria orgànica per això es 

pot utilitzar per al reg de plantes domèstiques. També es va dissenyar per si en 

algun cas es volguessin tractar les orines i les aigües grises de la pròpia granja. 

Figura 2.4: Aiguamoll artificial Figura 2.5: aiguamoll en construcció 
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3. ANÀLISIS DEL MODEL DE GRANJA EXISTENT 

 

3.1. Entrevistes als grangers 

 

Primer de tot el que vaig realitzar per fer un estudi de la situació de les 

persones que viuen al Parque Porcino de Ventanilla és una entrevista els 

grangers escollits. És molt important saber com crien, quins hàbits tenen, com 

realitzen el seu maneig per tal de buscar la solució òptima. Tot seguit adjunto 

dues entrevistes, una feta a Jorge Iparraguirre i l’altra a Víctor - Alejandro 

Andía. El tercer porcicultor, Sixto Almanzar no li vaig realitzar cap entrevista ja 

que no estava tots els dies a la granja i moltes vegades era difícil trobar-lo en 

les hores que jo visitava la zona 

 

Jorge Iparraguirre 

 

Garrí 

1. Causes majors de mort del garrí 

Aixafament per part de la truja, diarrea, pneumònia. La primera setmana 

es la més crítica ja que és quan els garrins són més dèbils. 

 

Part 

2. Com es talla el cordó umbilical? 

Jo no les hi tallo, ells mateixos al caminar se’ls estira i es trenca i la 

cicatrització també és natural. 

3. Expliqui’m una mica el procés del part. 

Primer a la truja li surt un líquid per la vulva, llavors es contrau i treu els 

garrins de cop. El primer que has de fer es netejar la boca i el nas ja que 

els garrins neixen envoltats en una bosseta que pot ser que morin per 

asfixia. 

4. Se li aplica calor addicional als garrins nascuts? 

Jo no disposo de calor addicional. El que faig es posar-los en un 

compartiment més petit que està al costat de la verra però amb el seu 

accés restringit. L’empleno de palla perquè estiguin més calentets i 
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resguardats del vent. Ells mateixos s’arrauleixen per donar-se calor 

addicional. 

5. Calostre. Quin és l’alimentació en les primeres hores? 

El calostre dura des del naixement fins les 6 primeres hores. Es una llet 

que dóna moltes defenses als garrins, és molt important que la prenguin 

ja que sinó es tornen molt dèbils. 

6. S’arranquen les dents als garrins? Com i quan? 

Si. Se’ls hi tallen les 8 dents al ras de les genives amb un tallaungles el 

mateix dia que neixen. Si no es fa, pot ser que facin ferides als mugrons 

de la truja i llavors ella ja no vol donar de mamar. 

7. Marquen als garrins al néixer? Com? 

Sí, aquí els marquem a les orelles. La meva mare, el meu pare i jo tenim 

diferents garrins així que els marquen de manera diferent. 

8. Pesen els garrins al néixer? Si no, com saben el seu pes? 

No, no els pesem i sabem el seu pes per la seva corpulència. Un garrí 

fort pesa entre 0’8 i 1’1 kg, els que tenen un pes inferior a 0’8 kg 

segurament acabaran morint. En una ventrada normalment surten de 2 a 

3 garrins dèbils. 

9. Se’ls talla la cua? 

Jo no els hi tallo, però si es fa es per canibalisme. 

10. Com es col·loquen per mamar? 

La truja es posa a un costat i els garrins busquen els mugrons per 

alletar. Normalment van canviant fins que troben un que els dona molta 

llet i llavors ja no el solten. 

11. Es col·loquen sols o els col·loca vostè? 

Es col·loquen sols, per això el garrí més dèbil es queda sense un bon 

mugró i mor. 

12. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

Als 3 i 15 dies se’ls aplica 1cm de ferro. En el cas de que tinguin 

descomposició els hi dono “oximax”. Això pot passar quan comencen a 

menjar aliment de la mare i el seu estómac no ho accepta. També quan 

la truja orina es posa a sobre embrutant els mugrons i els garrins al 

mamar mengen una mica de orina amb fang i agafen diarrea. 
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Resta lactància 

13. Ajustament de ventrades. S’adopten garrins d’altres truges? 

Si. 

14. Que fan perquè la truja adoptiva no es doni compte? 

Jo els unto amb excretes de la nova truja perquè no es doni compte de 

que no es seu. Si la truja olora que el garrí no és seu l’ataca i no li dons 

de menjar. 

15. A quina edat es produeix el canvi? 

Als tres dies de néixer. 

16. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? (diarrea, 

anèmia) A quina edat? 

Ferro per la diarrea i la anèmia. 

17. Es té un control de la temperatura? 

No, la temperatura es la que hi ha a l’ambient 

18. Quan es comença a donar aliment balancejat? Es fa a poc a poc amb 

quina mesura? Quantitats. 

Se’ls hi dona paulatinament i en poca quantitat. Si se’ls posa molt poden 

pensar-se que és serradura i orinar a sobre, pot malmetre el menjar. 

19. Tipus de balancejat, on ho compra i quant val. 

Es denomina “lechonsina” o inici. Hi ha una marca que es diu Purina o 

també pots demanar que te’l facin sota una fórmula. 

20. Castren als garrins mascles que no són aptes per a reproducció? Com? 

Quan? 

Si. Primer se’ls amarra bé perquè no s’agitin, després se’ls agafa els 

testicles per sota i se’ls fa un tallet. Aquests surten i s’ha de tallar uns 

tendons petitets que tenen. Finalment els hi aplico Sanitol (iode) perquè 

cicatritzi. 

21. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

Una mica abans del deslletament se’ls hi aplica les vacunes per la 

pneumònia, la còlera i la septicèmia. 

 

Garrins 

22. Tipus i raça que s’utilitza a la granja. 
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Tot són creuaments. Jo tinc Landsarce i Yorck per les femelles i Pitrae 

pels mascles. 

23. Quin tipus d’alimentació reben? Quina mesura li barregen? 

Restes de restaurant a partir del deslletament. 

24. Quanta aigua consumeixen els garrins al dia? 

Amb l’alimentació a base de aliment balancejat es necessita més aigua 

ja que és una aliment sec. Amb les restes de restaurant es necessària 

menys quantitat d’aigua ja que és un alimentació humida. 

 

Truges de reemplaçament 

25. Amb quin criteri es tria a les verres de reemplaçament? 

Les que tenen més cos i més estatura. Han de tenir uns 12 mugrons 

més o menys. 

26. Quan es trien? 

Als cinc mesos abans de portar-los l’escorxador. 

27. Quines es descarten i quines no? Per què? 

Les truges que tenen mugrons cecs es descarten. 

28. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

El normal. 

29. S’observen els mugrons (forma, nombre i disposició) per a descartar-

les? 

Si, els mugrons no han de ser cecs, es a dir, que no han d’estar 

empegats al cos de la truja. També han d’estar el més rectes possible. 

30. S’observen les potes i/o peülles per a descartar-les? 

Les potes han d’estar ben plantades. Hi ha truges que caminen amb la 

punta de les potes i això no és bo ja que el moment de la copulació pot 

dislocar-se amb el pes del garrí. 

31. Com les alimenta? Quina quantitat? 

Mig bidó de menjar de restaurant al dia. 

 

Primerenques 

32. Inici de la pubertat. Com les estimula per accelerar el zel? 
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S’ajunten primerenques amb altres truges i com que són de diferents 

corrals tendeixen a barallar-se. Llavors se’ls estimula el zel. També amb 

el contacte amb el garrí i la seva olor. 

33. Contacte amb el verro. Com ho fa? 

El contacte físic és el millor. 

34. Quina edat i pes tenen les truges quan estan en contacte amb el verro? 

Als nou mesos ja tenen el primer contacte. Poden pesar uns 80 – 90 kg. 

35. Temps i tipus de contacte truja/marrà. 

El garrí diuen que és el que tarda més temps a nivell mundial, tarda 

entre quinze i vint minuts. 

36. Quant temps passa entre el contacte truja/marrà i l’aparició del zel en les 

truges? 

Depèn de la raça de l’animal i de la seva excitació. 

37. Hi ha algun tipus d’il·luminació addicional? 

No. 

38. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

No es usual. 

39. Quina alimentació se’ls dóna? 

Restes de restaurant. 

 

Zel 

40. Com vostè detecta l’aparició del zel? 

Es detecta quan la truja tendeix a copular amb altres truges i es deixa 

copular. Si els poses la mà sobre el llom i es queda quieta es pensa que 

és el garrí llavors també es apta per copular. 

41. Quant temps dura el zel? 

Quatre dies. 

42. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

No és usual. 

43. Quina alimentació se’ls dóna? 

Restes de restaurant. 

 

Servei 

44. Quin és el millor moment del dia per al servei? 
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És millor en el segon o tercer dia ja que el seu cicle és com una corba 

que té un pic i després orna a baixar. 

45. Quan es fa? (1r, 2º zel?) 

En tots els zels. Una verra pot arribar a parir set vegades, encara que a 

la cinquena ja es descarta perquè és molt adulta. 

46. Edat i pes de les verres. 

La truja té entre nou i deu mesos i un pes de 80 – 90 kg. 

47. Com i quantes vegades es fa el servei? 

Es fa dues vegades per seguretat. 

48. Quant temps es deixa entre servei i servei? 

Unes 24 hores. 

49. Fa algun tipus d’estimulacions durant el servei? 

No, la truja ja està llesta. 

50. Utilitza inseminació artificial? 

No, però ho he utilitzat alguna vegada. 

51. En que consisteix? 

Es compra el semen i s’injecta amb uns aparells especials. 

52. On la fa? 

A la mateixa granja. 

53. Quant li costa? 

Està a una 70 soles el servei. 

54. On s’adquireix el semen del garrí? 

Es compra en un veterinari o en una granja especialitzada. 

 

Gestació 

55. Com tracta a les verres durant la gestació? (juntes, separades?) 

Se les posa juntes fins a un límit ja que quan es nota que estan ben 

carregades se les separa perquè no han de parir amb altres truges al 

mateix corral. 

56. Tipus d’alimentació. Quantitats. 

Restes de restaurant i quan falten uns 15 dies pel part els hi dono 

aliment balancejat. 

57. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamines en aquesta etapa? 

Calci perquè els garrins neixin més forts. 
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Porcs 

58. Com se’ls alimenta? Quantitats de cada element. 

Restes de restaurant 

59. Quantes vegades dia? 

Una vegada al dia però en quantitats diferents segons si són grans o no. 

60. Quanta aigua s’utilitza al dia per a engreix? 

Dos litres d’aigua al dia per garrí ja que utilitzo aliment humit. 

61. A quina edat els ven? 

Als set o vuit mesos ja les porto a vendre amb 50 kg mes o menys. 

62. Per quan els ven? Criteris de venta. 

Es venen per uns 5’30 soles el kg de carcassa. També els puc vendre al 

mateix parc llavors el preu es paca en el mateix moment. 

 

Instal·lacions 

63. Material utilitzat i preu d’aquest per: terres, portes, parets, sostres, 

estructura. 

Pel sostre, fusta i esteres, al terra ciment, a les portes fusta i per les 

estructures fusta o canyes de bambú. També utilitzo tot tipus de 

materials com plàstics i demés que pugui recollir d’algun lloc. 

64. Pendent dels terres dels corrals. 

2% cap a la porta. 

65. Pendent dels canals i passadissos. 

El mateix que als corrals 

66. Qui els ha construït i com? 

El paleta Florencio amb l’ajuda de Ciudad Saludable. 

 

Víctor – Alejandro Andía 

 

Garrí 

1. Causes majors de mort del garrí 

Moltes i molt diverses. Aixafament per part de la mare, poca calor en els 

primers dies, diarrea, etc. 
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Part 

2. Com es talla el cordó umbilical?  

Amb la mesura del dit índex mesuro i li faig un tall. Li aplico una mica de 

iode si en disposo. No faig cap nus ni res, la pròpia naturalesa ja s’ocupa 

de tot. 

3. Expliqui’m una mica el procés del part. 

Primer els toco les mamelles per saber com està el part. Si li surt una 

mica de llet es que al dia següent naixeran les cries. En el moment del 

part la verra crida desconsoladament i jo em col·loco al seu costat per 

agafar els garrins i controlar que tot vagui bé. En alguns casos (poc 

habitual) els garrins naixen travessats, llavors amb l’ajuda d’una mà de 

nen (ja que la seva grandària es menor) tota greixosa es treu la cria. 

Això pot passar quan el garrí és molt més gran que la truja llavors els 

porcs es desenvolupen molt grans. 

4. Se li aplica calor addicional als garrins nascuts? 

No, hi ha la temperatura que hi ha. Entre ells mateixos s’ajunten i es 

donen calor. El que si que faig es posar molta quantitat de palla perquè 

puguin dormir mes abrigadets i amb menys humitat. 

5. Calostre. Quin és l’alimentació en les primeres hores? 

El calostre és la llet que dona la truja el seu primer dia després del part. 

És molt important que mamin aquesta llet ja que porta les propietats més 

importants que els garrins necessiten per viure. 

6. S’arranquen les dents als garrins? Com i quan? 

Si perquè no facin ferides a les mamelles de les truges a l’hora de 

mamar. Jo utilitzo unes estisores a pressió afilada i els hi tallo el segon 

dia de nàixer.  

7. Marquen als garrins al néixer? Com? 

Ara mateix no però tinc intenció de fer-ho. Abans els marcava amb un 

cercle a l’orella esquerra i mig cercle a l’orella dreta. Ara tinc intenció de 

marcar-los amb una U invertida ja que U o V de Umbelina (la seva dona) 

o Víctor. 

8. Pesen els garrins al néixer? Si no, com saben el seu pes? 
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No, ho reconec més o menys a ull. De tota la ventrada sempre hi ha dos 

o tres garrins que són dèbils (deuen pesar d’uns 0’75 a 1 kg) i la resta 

són grans (deuen pesar de 1’5 a 2 kg). 

9. Se’ls talla la cua? 

No, ja que és un detector molt gran de malalties. Si tenen la cua cap a 

dalt i amb el moviment “que espanta la mosca” vol dir que estan sans. 

En canvi si tenen la cua cap a baix i sense moure vol dir que estan 

malalts. 

10. Com es col·loquen per mamar? 

En principi es col·loquen sols, cada garrí tria la seva mamella i la 

defensa fins al deslletament. 

11. Es col·loquen sols o els col·loca vostè? 

En el cas de que siguin porcs dèbils, em quedo amb el garrí al costat de 

la seva mamella (que estigui ben situada i que tregui bastant llet) fins 

que saben defensar-la ells sols. 

12. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

Només el iode pel melic quan naixen. 

 

Resta lactància 

13. Ajustament de ventrades. S’adopten garrins d’altres truges? 

Si. Normalment es compten els mugrons i si neixen més cries doncs es 

traspassen. 

14. Que fan perquè la truja adoptiva no es doni compte? 

Ruixo al garrí amb petroli perquè la mare adoptiva no reconegui que la 

cria no es seva i a part perquè les mosques no es parin ja que poden 

portat malalties. 

15. A quina edat es produeix el canvi? 

Depèn, poden tenir una o dues setmanes de vida. Lo important es que la 

mamella no s’assequi segueixi donant suficient llet. 

16. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? (diarrea, 

anèmia) A quina edat? 

Si, els hi dono ferro als tres dies (0’5 cm) i es doble la dosis un mes més 

tard (1 cm). Als quinze dies de nàixer se’ls vacuna per la pneumònia i es 

repeteix la dosis als 21 dies. També depèn de l’època de l’any. A l’estiu 
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(desembre) els vacuno contra la còlera, a la tardor i a la primavera els 

vacuno per la septicèmia i al hivern  de la pneumònia. També existeixen 

altres malalties com la brucel·losis o la erisipela que no són molt 

habituals però poden aparèixer per contacte. 

17. Es té un control de la temperatura ambiental? 

No, la temperatura ambient. 

18. Quan es comença a donar aliment balancejat? Es fa a poc a poc amb 

quina mesura? Quantitats. 

A les tres setmanes els hi poso en un corralet a part menjar especial a 

base de llet en pols carregada de fruits làctics. També se’ls afegeix 

sucre al hivern perquè augmentin la seva temperatura corporal. 

19. Tipus de balancejat, on ho compra i quant val. 

 

20. Castren als garrins mascles que no són aptes per a reproducció? Com? 

Quan? 

Si, al segon dia de nàixer. Amb una navalla els hi tallo la pell i els hi trec 

els testicles. Normalment no hi ha problema ja que es cicatritza molt bé.  

21. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

 

 

Garrins 

22. Tipus i raça que s’utilitza a la granja. 

La que tinc actualment és Pietre però m’agradaria aconseguir Lander 

que és més fort. 

23. Quin tipus d’alimentació reben? Quina mesura li barregen? 

Balancejat. Jo ho barrejo amb restes de restaurant però depenent de la 

procedència ja que pot ser que no sigui un bon remei. 

24. Quanta aigua consumeixen els garrins al dia? 

Segons l’estació. A l’estiu molta (la que sigui) i al hivern no tanta. Si la 

alimentació és humida casi bé no en consumeixen però si es seca en 

necessiten més per fer una bona digestió. 

 

Truges de reemplaçament 

25. Amb quin criteri es tria a les verres de reemplaçament? 
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Jo segueixo normalment els criteris: que reuneixin 16 mugrons, que la 

truja sigui allargada en el possible i que siguin polonas (que la separació 

entre les potes transversals sigui la màxima possible). 

26. Quan es trien? 

A la setmana ja les separo de la resta. 

27. Quines es descarten i quines no? Per què? 

Es descarten les que compleixin els millors requisits. Les que sobren les 

ajunto amb els altres garrins. 

28. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

Segons el calendari normal, no faig distincions de sexe. 

29. S’observen els mugrons (forma, nombre i disposició) per a descartar-

les? 

Si, que en tingui 16. 

30. S’observen les potes i/o peülles per a descartar-les? 

No, només que siguin de anques amples. 

31. Com les alimenta? Quina quantitat? 

Igual que als altres (balancejat i restes de restaurant) més quantitat a 

mesura que es van fent grans. 

 

Primerenques 

32. Inici de la pubertat. Com les estimula per accelerar el zel? 

Jo no les estimulo de cap manera, la naturalesa ja fa el seu paper. 

33. Contacte amb el verro. Com ho fa? 

- 

34. Quina edat i pes tenen les truges quan estan en contacte amb el verro? 

- 

35. Temps i tipus de contacte truja/marrà. 

- 

36. Quant temps passa entre el contacte truja/marrà i l’aparició del zel en les 

truges? 

- 

37. Hi ha algun tipus d’il·luminació addicional? 

No. 

38. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 
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No, no és habitual per aquest procés. 

39. Quina alimentació se’ls dóna? 

La mateixa que a tots. 

 

Zel 

40. Com vostè detecta l’aparició del zel? 

Perquè la truja comença a bramar i està nerviosa. 

41. Quant temps dura el zel? 

Tres dies aproximadament. 

42. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamina en aquesta etapa? 

No, res especial. 

43. Quina alimentació se’ls dóna? 

La mateixa que a tots 

 

Servei 

44. Quin és el millor moment del dia per al servei? 

El segon dia ha de ser servida. 

45. Quan es fa? (1r, 2º zel?) 

En tots els zels possibles segons les ventrades i la seva productivitat. 

46. Edat i pes de les verres. 

El primer zel pot aparèixer a partir dels set mesos. 

47. Com i quantes vegades es fa el servei? 

En principi una vegada però es pot fer més si es vol. 

48. Quant temps es deixa entre servei i servei? 

 

49. Fa algun tipus d’estimulacions durant el servei? 

No, ells solets s’apanyen. 

50. Utilitza inseminació artificial? 

No, però m’agradaria provar-ho. Encara que he sentit que a vegades no 

és del tot fiable i desconfio una mica. 

51. En que consisteix? 

- 

52. On la fa? 

- 
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53. Quant li costa? 

- 

54. On s’adquireix el semen del garrí? 

- 

 

Gestació 

55. Com tracta a les verres durant la gestació? (juntes, separades?) 

Primer les tinc juntes i al cap d’un mes i mig de quedar-se en estat les 

separo ja que podrien sentir molestes pel territori. 

56. Tipus d’alimentació. Quantitats. 

La mateixa que a tots. 

57. Se’ls aplica algun medicament i/o vitamines en aquesta etapa? 

Se’ls hi agrega ferro per enfortir les cries. 

 

Porcs 

58. Com se’ls alimenta? Quantitats de cada element. 

Els hi augmento la ració de 3 a 3’5 kg per animal. 

59. Quantes vegades dia? 

Una vegada el dia durant 3 setmanes. 

60. Quanta aigua s’utilitza al dia per a engreix? 

L’aigua que sigui necessària. 

61. A quina edat els ven? 

A partir dels set mesos els porto pel consum amb un pes entre 50 i 90 

kg. 

62. Per quan els ven? Criteris de venta. 

Normalment els venc al camal frigorífic per 6 soles el kg. Si necessito els 

diners al moment i hi ha compradors ambulants pel parc negociem i si hi 

ha acord els hi venc a ells. 

 

Instal·lacions 

63. Material utilitzat i preu d’aquest per: terres, portes, parets, sostres, 

estructura. 

Terra de formigó i ciment, portes de fusta, parets de formigó i els sostres 

d’esteres o eternit (són planxes ondulades i primes). 
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64. Pendent dels terres dels corrals. 

Uns 9 o 10 graus cap a la porta. 

65. Pendent dels canals i passadissos. 

El mateix que els corrals, aproximadament. 

66. Qui els ha construït i com? 

Els van construir Juan i Jonny paletes de Lima. 

 

3.2. Situació actual dels grangers i de les instal· lacions 

 

Les tres granges han estat seleccionades segons un criteris establerts per 

Ciudad Saludable i Fundació Codespa. Aquestes granges pertanyen a 

Alejandro Andía, Sixto Almansa i Jorge Iparraguirre. A continuació citaré una 

mica la seva situació social i familiar per entrar en els seus antecedents. 

 

3.2.1. Família Andía - Castillo 

 

La família Andía – Castillo està formada per Umbelina, Víctor - Alejandro i els 

seus fills Karla Sofía, Xavier Alejandro i Jacqueline Xiomara. 

 

L’any 1959 el Sr. Víctor Andía (63 anys) va arribar al 

Parque Porcino de Ventanilla. Després de ser eradicat 

de diversos llocs com Mirones, Manchay, Cieneguilla i 

dels voltants del Cerro de San Cristóbal, juntament amb 

altres criadors de porcs, van descobrir l’existència de 

l’àrea on actualment s’ubica el Parque Porcino. En 

aquella època només existien dos camins d’accés. 

Posteriorment com a President de la Cooperativa dels 

criadors de Bestiar Porcí i durant el govern del General 

Juan Velazco Alvarado, van aconseguir que aquesta 

zona fos exclusiva per a la criança de bestiar porcí, 

convertint-se en el parc porcí més gran d’Amèrica del 

Sud. Gràcies a això actualment és un home respectat 

dins del parc i la seva motivació i energia és enorme. També cal dir que està 

una mica desenganyat, ja que amb els anys que fa que va arribar al parc no 

Figura 3.1: Víctor i Umbelina 
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veu que les condicions millorin. Val a dir que amb l’ajuda que esta rebent de 

Ciudad Saludable en la remodelació de les granges i en la instal·lació dels 

biodigestors la seva motivació ha tornat a créixer. 

 

La seva parcel·la té una extensió d’un 5000m2 de superfície però l’estructura de 

la granja només ocupa uns 2.100m2. Antigament la granja ocupava tota la 

superfície però a causa d’un incendi més de la meitat va acabar en cendres. 

Ara mateix és una superfície plena de cendres d’escombriaires on un jove amic 

de la família es dedica a buscar coses de valor dia rere dia. 

 

La distribució dels corrals va ser pensada i executada pel mateix Alejandro amb 

l’ajuda de Juan i Jonny, dos paletes de Lima. No posseeixen gaire formació en 

la criança de porcs ni en una distribució dels espais òptima pel bon 

desenvolupament dels animals. Consta d’un pati central vorejat per dos tipus 

de corrals, diferenciats per la grandària on distribueixen els porcs segons el seu 

fi i el seu creixement. Pels dos costats que queden es troba situada la casa 

dels porcicultors amb un petit magatzem i un corral d’aus. El digestor es va 

situar darrera d’aquest corral i es va construir un petit pou de recollida 

d’excretes al costat del biodigestor per tal d’emmagatzemar-les i facilitar la 

realització de la mescla que alimenta el biodigestor. Existeixen uns canals de 

recollida al llarg de tots els corrals que arriben fins a aquest pou. La conducció 

de gas es va realitzar tal com s’indica en la Figura 3.2 des de la casa fins al 

biodigestor. L’aiguamoll es situa al costat d’aquest i actualment està en procés 

de construcció. 
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1. Pati d’entrada 

2. Pati principal 

3. Habitatge 

4. Corrals petits 

5. Corrals grans 

6. Corral d’aus 

7. Biodigestor 

8. Aiguamoll 

9. Magatzem 

10. Dipòsit d’aigua 

11. Zona de cultiu 

12.Centre d’apilament 

 

 

 

Seguidament adjunto una taula amb el cens dels porcs que tenen Alejandro i 

Umbelina a la seva granja. Cal tenir en compte que la numeració que s’ha 

utilitzat per designar els corrals no coincideix amb el numero de corrals que té 

la granja, doncs moltes vegades els porcicultors mouen els animals de corral i 

n’hi ha que sempre són buits. Simplement s’ha agafat una numeració 

cronològica que en el moment de realitzar el cens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: plànol granja Víctor Andía 
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Granja Alejandro     

Nº de corral truges garrí porc petit porc mitjà 

1 1 10     

2       4 

3 1       

4 1       

5       4 

6 1       

7       2 

8 1*       

          

TOTAL 5 10   10 

TOTAL ANIMALS 25    

*Truja en gestació 

 

Com es pot comprovar la granja d’Alejandro és petita i de baixa producció. Per 

això el disseny de biodigestor va ser el tubular de plàstic ja que es va creure 

que era més eficient. Les seves dimensions no són massa grans, fa uns 7’5 m 

de longitud amb un diàmetre de 0’92 m. El biodigestor es va cobrir amb un 

hivernacle per tal de mantenir unes condicions més optimes, encara que es va 

fer una mica més gran del compte amb la intenció de rebre pròximes visites. 

 

3.2.2. Família Almanza - Aybar 

 

La família Almanza està conformada per Sixto, 

Cristina i els seus fills Karen, Elvis, Miriam, William, 

Liz, José Luís i Jair Denilson. Van venir al Parque 

Porcino l’any 1997 invitats per un cosí però ara 

disposen d’una granja de la seva propietat. Són 

procedents de Santiago de Huancavelica una de les 

zones més pobres de tot el Perú.  

 

 
Figura 3.3: Sixto i Cristina 
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El seu lote (parcel·la) té una extensió de 2500m2 i s’ubica a la zona 13 i té la 

numeració de 488-B. Val a dir que la granja no és molt gran ja que ocupen el 

70% de la seva extensió. 

 

Disposen de dues rengleres de corrals nous construïts amb material noble 

(ciment i totxanes) i un parell de corrals vells, on el terra encara és el propi 

terreny sorrenc. El biodigestor es troba al final d’aquests i té els corresponents 

canals de recollida per fer arribar les d’excretes. L’habitatge dels grangers es 

troba situat a l’entrada de la parcel·la i disposen d’un dipòsit d’aigua al costat 

per l’ús habitual. Cristina li agraden les plantes i cuida un petit hort, que amb la 

realització de compost a través de les excretes, intenta millorar dia a dia ja que 

el terreny no és molt apte per una pràctica d’aquest tipus. També disposa de 

petits arbres fruiters. L’aiguamoll es troba situat perpendicular al digestor i 

paral·lel als corrals ja que la pronunciada pendent del terreny no permetia fer-

ho la direcció ortogonal. Una part de la conducció de gas es va fer soterrada 

per la falta d’elements prou sòlids on suportar una línia aèria. 

 

1. Entrada 

2. Habitatge 

3. Corrals nous 

4. Corrals antics 

5. Zona de cria d’aus 

6. Biodigestor 

7. Aiguamoll 

8. Dipòsit d’aigua 

9. Zona de cultiu  

10.Centre d’apilament 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: plànol granja Sixto Almanza 
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La granja de Sixto i Cristina és la més petita de les tres. Actualment només 

disposa de 5 truges i un marrà. Anteriorment tenien més animals i però els 

venien molt ràpidament ja que les condicions de creixement eren molt pobres i 

no arriaven a edats massa avançades. També eren víctimes de molts robatoris 

així que van decidir mantenir una producció més baixa. El seu digestor també 

és del tipus tubular de plàstic amb unes dimensions molt semblants a les de 

l’Alejandro. El seu hivernacle però és més petit i ajustat a les mides del 

biodigestor per tal d’aconseguir un rendiment tèrmic més gran per això no es 

accessible. 

 

3.2.3. Família Iparraguirre - Torres 

 

La Família Iparraguirre Torres està formada per 

Pedro i Júlia, i el seu fill Jorge. El matrimoni va ser 

un dels primers porcicultors que van arribar al parc 

juntament amb l’Alejandro Andía. Actualment 

porten la granja entre els tres però el que s’ocupa 

de gran part de la feina és Jorge (53 anys) ja que 

Pedro i Júlia són bastant grans i Pedro té 

dificultats de salut. Jorge forma part de la 

Asociación Central Única de Pequeños 

Empresarios de Proyectos Parque Porcino de 

Ventanilla (ACUPEPPPV) una de les associacions 

més importants del parc. Jorge té una altra casa al centre de Lima on viu amb 

la seva dona i els seus fills, per això normalment no es queda a dormir, encara 

que en èpoques de molta feina si que ho fa, ja que les distàncies són molt 

llargues i perd molt temps amb els desplaçaments. Temps endarrere havia 

treballat de segregador, recollint plàstics i altres materials reutilitzables pels 

carres de Lima, que després comercialitzava. 

 

La parcel·la és troba situada a la zona 13 (com les dues anteriors) i té uns 5000 

m2 que ocupa casi bé en la seva totalitat. És la granja amb més nombres de 

porcs actualment i és la que és objecte d’estudi. S’han realitzat el 

Figura 3.5: Jorge Iparraguirre 
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dimensionament dels corrals necessaris per una òptima criança i s’ha adaptat a 

les condicions del terreny i de l’actual distribució dels corrals. 

 

Seguidament exposo una taula del cens que es va realitzar dels animals de la 

granja per poder fer un bon dimensionament. Tal com es va fer en el cens de la 

granja d’Alejandro, aquí també s’ha seguit un ordre cronològic en el moment 

comptabilitzar els animals. 

 

Granja Jorge      

Nº de corral truges garrí porc petit porc gran 

1       10 

2       10 

3     15   

4       11 

5     12   

6 1 6     

7 1 8     

5 2       

9 1       

10 1       

11 1       

12       4 

13     6   

14 1       

15 1 9     

16 1       

17     14   

18 1       

19 1       

20 1       

21     3   

22 1       

23 1       
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24 1       

25 1       

26 1 13     

27 1 6     

28     2   

TOTAL 19 42 52 35 

TOTAL 

CHANCHOS 149    

 

La granja de Jorge és la més gran de totes. Val a dir que ja tenia una part 

elevada de les instal·lacions de la granja en bon estat, encara que algunes 

estiguessin encara en desús. Gràcies a l’ajuda de Ciudad Saludable i Fundació 

Codespa, Jorge va poder anar fent millores en les infraestructures de la seva 

granja i donar millor confortabilitat als seus animals. Tot i això, encara hi ha 

molts corrals en molt mal estat, bruts i en condicions gens òptimes per al 

desenvolupament dels porcs. Totes les feines han estat realitzades pel paleta 

Florencio i un ajudant amb la implicació de Jorge. 

 

A l’entrada de la finca és troba situada la vivenda de Júlia i Pedro (els pares de 

Jorge) amb un petit hortet i quatre plantes silvestres. L’habitacle té una cuina 

petita, dues habitacions i un menjador gran; no és una construcció gran però la 

conserven prou bé. Davant de la porta d’entrada de la casa hi ha un mirador 

des de on es pot veure tota la granja i per accedir-hi disposen d’unes escales a 

banda i banda. Darrera la casa hi ha una zona destinada a la cria de cuyes 7 i 

de coloms en bastant mal estat i és on també tenen el bany i la dutxa. Les 

estructures estan fetes de fusta reciclada cobertes amb una capa de plàstics i 

s’utilitzen llaunes per a que els animals facin els seus nius. No existeixen 

menjadors ni bevedors en condicions. 

 

El primer edifici de corrals està ben conformat amb totxanes, materials nobles i 

estructura de formigó armat però actualment es troba en desús. Jorge guarda 

l’aliment balancejat i és on realitza les barreges dels diferents components. 

Consta de 16 corrals de 3’5 m3 de superfície, amb els seus bevedors 
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corresponents fets de formigó i totxanes i la seva ubicació i orientació és 

correcta. Té un passadís central i un altre de perimetral per poder accedir amb 

facilitat a tots els corrals. 

 

L’edificació que els segueix també es troba en desús, està molt més bruta i mal 

cuidada. Està plena de fustes, plàstics i cubells que els porcicultors han anat 

reciclant i no s’hi fa cap activitat. La seva estructura és de formigó i materials 

nobles però les separacions dels corrals internes són fetes de palets de fusta. 

Consta de 8 corrals entre 13 i 13’5 m3 de superfície que no tenen portes. Hi han 

uns bevedors transversalment al passadís de fusta però en bastant mal estat. 

El sostre és de plàstics amb pedres a sobre per a que el vent no se’ls endugui. 

 

Enganxat al primer edifici per la seva part de baix, es troba una acumulació de 

fustes, plàstics, bidons metàl·lics, llaunes i filferros, restes d’antics corrals. 

Estan totalment en desús i en bastant mal estat. Jorge em comentà que ho 

manté per poder aprofitar els materials que hi ha a l’hora de fer alguna nova 

construcció ja que hi ha coses que es poden aprofitar. 

 

A la part sud de la finca hi ha una construcció conformada per 10 corrals entre 

11 i 23 m3 en una banda i 5 de 20 m3 de superfície separats per un passadís 

central amb dos canals de recollida d’excretes i purins per la seva part exterior. 

Les parets i el terra esta format de formigó i totxanes i l’estructura vertical amb 

canyes de bambú. El sostre són plàstics grans en bastant bon estat lligats a les 

canyes mitjançant cordes de pita. Alguns disposen d’esteres a sobre dels 

plàstics per donar més conformitat. Els corrals que tenen animals estan 

proveïts de bevedors de “bolilla”. Aquests consisteixen en una canonada 

d’aigua de coure que per l’extrem té un mecanisme que serveix als animals per 

beure. Normalment l’aprenentatge dels porcs és ràpid però té l’inconvenient 

d’exigir que la seva ubicació tingui una certa precisió amb l’alçada dels animals. 

Tots tenen portes de fusta, algunes més noves i d’altres que ja s’haurien de 

canviar. Hi ha alguns corrals que no estan acabats, no tenen sostre ni porta i 

fins i tot, falta acabar el terra o part les parets. En alguns dels que si tenen 

animals, Jorge va construir un muret no massa elevat amb tres o quatre 

entrades petites per tal de tenir un espai reservat pels porcs més petits. 
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D’aquesta manera si els garrins tenen fred poder resguardar-se en un espai ple 

de palla on la mare no hi pot accedir. Moltes de les morts en els primers dies de 

vida dels porcs es per aixafament de la mare i així s’evita aquesta situació. 

 

L’edifici que queda més a l’est de la finca (a la part del darrera) està compost 

per dues zones. La més pròxima al límit de la parcel·la consta de 7 corrals 

entre 26  i 19 m3 cada un amb portes de fusta i bevedors de “bolilla”. La seva 

estructura també és de fusta amb el sostre de plàstics. Estan en bon estat. La 

segona zona té dues fileres de corrals 6 en una banda i 4 en l’altra. Aquí 

trobem diferents mides de corrals oscil·lant entre els 17’5 m3 el més gran i 8’5 

m3 el més petit. Seguint amb la mateixa metodologia de construcció, 

l’estructura és de fusta i el sostre de plàstics, exceptuant els corals de més a 

l’est on les parets són palets de fusta. Estan proveïts de bevedors de “bolilla”. 

Els corrals de la part més oest no tenen sostre i no tenen animals. Les dues 

zones estan dividides per un passadís central amb dos canals de recollida. 

Aquesta part de la finca té una pendent força elevada, per això, els corrals es 

van construir de manera escalonada i així poder assegurar una pendent del 

terra adequada. Els canals es van fer una mica més amples de lo estipulat per 

poder garantir una velocitat de recollida de les excretes i orines òptima, ja que 

amb tanta pendent i amb els residus que generaven els animals d’aquests 

corrals, baixaven molt plens i no era fàcil recollir-los. 

 

A l’extrem nord i nord-est de la finca es troben petites construccions de corrals 

amb diferents superfícies. Són antics corrals que encara n’hi ha que s’utilitzen. 

Estan fets totalment de fusta i el terra és la pròpia finca, és a dir, terreny 

sorrenc. La recollida dels excrements generats pels animals en aquests tipus 

de corrals és difícil, no es pot utilitzar aigua (el terreny l’absorbeix ràpidament) i 

sempre estan barrejats amb una alt contingut de sorra que no és gens 

beneficiosa per al reciclatge mitjançant la biodigestió. La idea és que aquests 

corrals acabin desapareixen o que el seu ús es reubiqui ja que estan en bastant 

mal estat i els animals viuen en condicions bastant precàries. Alguns corrals no 

tenen sostre i estan plens de filferros, llaunes i de porqueria en general. 
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En quan al servei bàsic de l’aigua, trobem quatre dipòsits repartits en la paret 

de darrera la casa. Dos d’ells no estan plens d’aigua ja que no es van construir 

bé i tenen pèrdues. Veient això es va decidir utilitzar un d’aquests com a 

laboratori de les primeres proves amb els digestors, es van instal·lar dos petits 

bidons i es van realitzar els primers passos per veure la viabilitat del projecte. 

Actualment es continua utilitzant com a laboratori per prendre mostres. 

 

Trobem una entrada secundària per la part del darrera de la finca que Jorge 

utilitza per carregar els animals que porta a l’escorxador o per on carreguen els 

compradors informals que apareixen pel parc. També o utilitza com a via 

d’entrada de les restes de restaurant que després utilitza com a aliment pels 

animals, utilitzant aquesta pràctica d’una manera més discreta. Cal recordar 

que no és legal i gens bona pel creixement dels porcs. 

 

Actualment, Jorge i els seus pares (Pedro i Júlia) tenen animals diferents i 

cadascun s’ocupa dels seus. Això és un altre impediment pel creixement dels 

animals, ja que no hi ha una bona distribució dels espais. Trobem truges amb 

les seves cries al costat de garrins d’engreixament, verros al costat de 

primerenques i fins i tot truges en gestació al mateix corral que les 

primerenques. Podem observar que no només fa falta un canvi en les 

instal·lacions de la granja i el seu condicionament sinó també un canvi de 

costums en la criança de porcs per part dels porcicultors. 

 

Com que aquest granja és al escollida per la remodelació, els plànols generals 

de la distribució de la granja es troben en l’apartat Proposat de model de 

granja, dins de Plànols. 

 

3.2.4. Topografia 

 

S’ha de tenir en compte que les possibilitats d’efectuar un aixecament 

topogràfic de la finca són molt limitats. Són assaigs que requereixen maquinària 

molt cara i que el projecte no pot assumir per això, la rigorositat d’aquest 

apartat no és la que seria en un projecte fet a Catalunya. 
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La topografia de la finca de Jorge és força accidentada. La pendent mitjana de 

la zona és un promig del 4,6% cap al sud amb una tendència general cap al 

sud-oest, cosa que es veu reflectida a la finca. Visualment és pot observar que 

la pendent és cap al sud-oest més pronunciada a la part de la granja (est) que 

no pas a la part de la vivenda (oest). Ja que no disposava de cap estació total 

per a fer anivellacions ni aixecaments topogràfics, vaig decidir utilitzar el 

mètode de la mànega per poder tenir almenys cotes relatives i calcular 

pendents. Per a realitzar-ho es necessita una mànega d’un centímetre de 

diàmetre (aproximadament) i diferents estaques. La metodologia fou la 

següent: 

 

- Emplenar la mànega d’aigua mirant que no quedi cap bombolla a dins i 

clavar les estaques en punts característics de la finca. 

- Identificar amb una estaca un punt de referència i marcar-la un metre per 

damunt del nivell de referència (es pot posar qualsevol mesura mentre 

no sigui molt elevada). 

- Amb l’ajuda de la mànega (per vasos comunicants) es porta la marca de 

l’estaca de referència a les altres estaques i es mesura la diferència. 

 

És un mètode antic però pot donar bons resultats si es realitza bé. Com a àrea 

d’estudi vaig agafar la part on hi ha la granja, ja que és la que més m’interessa 

de cara al dimensionament de les noves unitats. Vaig obtenir una pendent mitja 

del 9,5% direcció sud-oest amb una observació: la part central es troba més 

enfonsada amb una pendent del 1’25%. És una pendent baixa que visualment 

no s’apreciava per la composició sorrenca del terreny però és un aspecte a 

tenir en compte. La part més baixa de la parcel·la és l’extrem més al sud, dada 

molt interessant ja que és la millor zona per ubicar el digestor (i així es va fer) i 

per tant la direcció i sentit dels canals de recollida per portar les dejeccions. 

 

3.2.5. Materials utilitzats 

 

Per presentar els materials utilitzats he decidit fer dos grups diferenciats, els 

materials utilitzats a la granja pels propis grangers, que són els que utilitzen la 

majoria de persones que viuen al Parque Porcino i els materials que es van 



Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 

 64

utilitzar pels nous corrals que es van fer amb l’ajuda de Ciudad Saludable. 

Aquests són: 

 

Materials utilitzats en els antics corrals: 

 

Plàstics: normalment són embolcalls de mercaderies, per transportar algun 

producte. No són rígids i es treballen amb facilitat. Els porcicultors els trenquen 

per formar teles així la seva superfície d’ús s’aprofita molt més. S’utilitzen 

principalment per cobrir el sostre dels corrals, aïllant-los així de la pluja. 

 

Canyes de bambú: les acostumen a comprar a algun segregador de la zona i 

serveixen com a suport estructural. Uns es col·loquen verticalment fent la funció 

de pilars i els altres horitzontalment sobre els anteriors per donar una forma de 

cub als corrals. Acostumen a tenir un diàmetre superior a 10 cm per assegurar 

la resistència ja que han de suportar el pes dels plàstics i estores que se li 

col·loquen a sobre. 

 

Ferro/filferro: la ferralla d’un diàmetre més elevat s’utilitza per reforçar elements 

dels corrals, com les portes, per tal d’augmentar la seva durabilitat. També s’ha 

utilitzat per fer el formigó armat del digestor d’obra que es construí en aquesta 

granja. Els ferros més estrets, anomenats filferros, serveixen com a element 

d’unió dels altres materials com les canyes de bambú, per donar més 

subjectivitat a l’estructura. També s’utilitzen per unir fustes entre elles i com a 

pestell en les portes, així els animals no poden sortir del corral. 

 

Estores: també tenen la funció de tancament superior dels corrals i es 

col·loquen sobre els plàstics per donar més rigidesa al sostre i perquè els 

plàstics no marxin amb el vent. Estan fets de llates de joncs, de palla, d’espart 

o de jute. Acostumen a estar en bon estat. 

 

Corda de pita: element secundari que els porcicultors utilitzen per unir dos 

elements. Es posen en les canyes de bambú i als plàstics perquè aquests no 

marxin volant. També s’utilitzen per unir fustes, o per lligar les portes. És un 

element comodí que acostumen a tenir en quantitat per qualsevol ús, sobretot 
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per les feines diàries de la casa i la criança d’altres animals, com cuyes o 

pardals. 

 

Bidons: n’utilitzen de grans i de petits, de plàstic i de ferro. Els més grans (de 

plàstic o de ferro indistintament) serveixen per emmagatzemar les restes de 

restaurant i l’aliment balancejat que després es dona als porcs. Els petits 

s’utilitzen com a bevedors i com a menjadors en els corrals que no estan 

remodelats. 

 

Palla: no és un material que s’utilitzi com a element per la construcció de 

corrals, sinó com a condicionament de l’espai per la criança de porcs. 

S’acostuma a posar en als corrals on hi ha les cries dels garrins per donar-los 

més escalfor i confortabilitat en els primers mesos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials utilitzats pels nous corrals: 

 

Formigó: material de construcció constituït per una barreja d’aigua, graves 

sorra i ciment pòrtland que serveix com a element d’unió dels maons per a 

realitzar les parets. També s’ha utilitzat per la construcció del terra i per fer els 

bevedors i menjadors dels corrals nous. És un element molt utilitzat ja que el 

seu cost no és excessiu i dons molt bons resultats de resistència. 

 

Figura 3.6: Corrals sense remodelar 



Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 

 66

Maons: peça d’argila, assecada i cuida, en forma de prisma que s’ha utilitzat 

per a fer les parets. Normalment s’ha utilitzat el model king kong que té 18 

forats verticals per donar més lleugeresa a l’element. 

 

Canonades de ferro: s’han utilitzat canonades i colzes per fer la conducció 

d’aigua des dels dipòsits fins als corrals i així poder abastir els animals amb 

aigua mitjançant els bevedors tipus “bolilla” (explicats en apartats anteriors). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Subministres 

 

Els subministres dins de la granja són força escassos tal com és a tot el Parque 

Porcino. La municipalitat del Callao es comprometé a construir una xarxa de 

subministres bàsics que mai s’ha arribat a complir. Això dificulta el 

desenvolupament general del parc i de la criança de porcs que s’hi realitza.  

 

L’habitatge on viuen els pares de Jorge té electricitat encara que és limitada a 

unes hores al dia i a les infraestructures de les granges no existeix cap tipus 

d’il·luminació artificial. Tenen línia telefònica a la casa que només està 

operativa quan hi ha llum però l’aparell és molt antic i no es sent massa bé. En 

quan a la calefacció ens torbem amb el mateix problema. Dins de la casa tenen 

mètodes més rústics per escalfar-se i als corrals no existeix cap tipus de 

calefacció. Hi han alguns porcicultors del parc que cremen restes d’excretes 

secades al sol al costat dels garrins recents nascuts per donar-los escalfor en 

Figura 3.7: Corrals remodelats 
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els primers dies de vida, encara que Jorge i la seva família no és una pràctica 

que utilitzin habitualment. 

 

El sanejament del que disposen és força rústic també. Disposen d’una petita 

fossa sèptica darrera la casa on a sobre hi ha el bany de l’habitatge però val a 

dir que és petita i està en mal estat (fa mol temps que no es neteja). Els corrals 

no tenen un sanejament automatitzat i tot es fa manualment. Als corrals antics 

es recullen les excretes amb una pala, es dipositen en una carreta i finalment 

s’aboquen en un extrem de la finca per ser cremats una vegada hi ha acumulat 

un volum important de dejeccions. Els corrals nous disposen de canals de 

recollida per conduir les excretes cap a la part on hi ha instal·lat el digestor. Els 

corrals tenen una pendent de l’1% cap a la porta, cosa que facilita la conducció 

d’aquestes excretes ja que només acompanyant amb una escombra o pal es 

poden fer arribar fàcilment cap als canals de recollida. 

 

Existeix una xarxa bàsica d’aigua a la finca. L’habitatge té aigua corrent (però la 

quantitat ni la pressió a la que estem acostumats als països desenvolupats) 

que fan servir per beure i per rentar, encara que no s’han realitzat anàlisis per 

assegurar la potabilitat d’aquesta. A alguns corrals els hi arriba una canalització 

d’aigua perquè els animals puguin beure amb els bevedors tipus “bolilla”. A 

vegades, Jorge utilitza aigua per netejar els corrals nous, pràctica que s’està 

intentant inculcar a tota la família ja que té certes avantatges per la digestió 

anaeròbia de biodigestor i per la facilitat que suposa aquesta pràctica en la 

neteja dels corrals. Als corrals antics no s’utilitza aigua ja que com que el terra 

és de sorra aquesta es filtra cap al terreny i es desaprofita. Els animals 

d’aquests corrals utilitzen bevedors que els grangers omplen manualment. 

 

M’agradaria remarcar que no existeix cap tipus d’automatització en cap granja 

del parc i en cap tipus de criança. M’atreviria a dir que el 98% dels porcicultors 

utilitza mitjans molt rudimentaris que han après dels seus avantpassats i que no 

tenen cap mena de tecnificació ni d’assessorament en les seves pràctiques. Val 

a dir que existeixen algunes granges on els propietaris s’han enginyat 

mecanismes per facilitat o per millorar la seva producció i que s’han espavilat 

en la seva construcció. Al no rebre cap formació en aquest aspectes, molts han 
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après amb la pràctica provant les coses per ell mateixos i aprenent dels propis 

errors. 

 

Figura 3.8: (a) recollida purins corrals (b) petita xarxa 

d’aigua dels corrals (c) bebedors tipus bolilla 

(a) (b) 

(c) 
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4. PROPOSTA MODEL DE GRANJA 

 

4.1. Sistema “todo dentro – todo fuera” 

 

Com em pogut llegir en l’apartat anterior, el tipus de criança que utilitzen els 

porcicultors del Parque Porcino de Ventanilla es totalment desestructurada i 

gens tecnificada. Això incideix de manera directa en la qualitat de la carn que 

després es comercialitza i en el preu de venda dels animals. Per això el primer 

pas ha estat documentar-me i informar-me d’un tipus de criança una mica més 

tecnificada que servís a Ventanilla però, ni molt menys, arribant als extrems de 

criança intensiva que podem trobar a les nostres terres. 

 

El primer canvi que proposo es una criança mitjançant unitats, el que es coneix 

a Perú com sistema de maneig “todo dentro – todo fuera”. La explotació es 

durà a terme el cicle productiu complet constituït per les següents etapes:  

 

• Unitat de maternitat, on les truges estan en l’ultima etapa de gestació, 

crien i on les cries passen els seus primers dies de vida. 

• Unitat de transició – lactància: les cries estan amb les truges en les 

primeres setmanes de vida, on reben la llet de la mare i poc a poc va 

canviant la seva alimentació fins arribar a l’aliment balancejat per 

complet. 

• Unitat de deslletament: les cries es separen de les seves mares i passen 

a unes gàbies alçades per recollir les excretes amb facilitat. 

• Unitat d’engreix: corrals d’engreix dels porcs. Aquí és on s’alimenten 

més per augmentar el seu creixement i poder ser venuts a més bon preu 

als escorxadors de la ciutat 

• Unitat de primerenques, truges en zel i gestació: corrals on es troben les 

truges que encara no han fertilitzat però són òptimes per la reproducció, 

les que estan en zel, per tant preparades per al servei i les que estan en 

gestació. 

• Unitat de verros: corrals on estan els mascles que serveixen per a la 

reproducció 
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Cada unitat estarà separada en edificacions independents amb l’objectiu de 

rebre periòdicament cada lot complet d’animals. El maneig del sistema “todo 

dentro – todo fuera” contempla que porcs del mateix pes siguin posats en àrees 

buides, prèviament netejades i fumigades. Aquest sistema permet grans 

avantatges en diversos aspectes. En  l’aspecte reproductiu permet planificar un 

millor ús de les truges i dels verros i, a més a més, permet projectar el nivell de 

vendes dels futurs lots. En l’aspecte sanitari, el sistema permet la desinfecció 

total i el descans dels ambients a ser ocupats pels lots d’animals en les seves 

diferents etapes, mantenint sempre la presència de gèrmens per sota d’una 

concentració crítica que pot afectar el desenvolupament normal del lot, trencant 

el cicle de les malalties entre els grups de porcs, evitant l’augment de la 

propagació de les malalties i millorant els índexs productius. 

 

En el següent gràfic es mostra el desenvolupament d’infecció en una granja 

que utilitza el sistema “todo dentro – todo fuera”: 

 

 

En aquest sistema els compartiments són independents un de l’altre el que 

possibilita una bona desinfecció, baixant la pressió d’infecció al nivell d’un 

corral nou. Excepcionalment s’excedeix el límit d’infecció, però si es dona el 

cas, el la següent desinfecció es pot arribar a nivells d’infecció baixos per 

controlar així l’estat sanitari del compartiment. Analitzant el gràfic podem 

afirmar que el sistema ens permet:  

∆I Augment de la pressió 
d’infecció en un determinat 
temps 

∆T Períodes de temps en el que 
es realitza la respectiva neteja i 
desinfecció dels compartiments 

E A vegades s’excedeix el límit 
d’infecció però no es pot 
controlar 

L Quan es realitza la neteja i 
desinfecció del compartiment 
es baixa la pressió d’infecció a 
casi un nivell de corral nou 

Lím it  m àxim

Lím it  m ín im

Tem ps2 tt

Press ió
d ' in f ec c ió

?I

?T

L

T

Nota: la pressió d’infecció simbolitza la 

concentració de gèrmens patògens en 

referència al seu efecte en els porcins 
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1. Realitzar la neteja, desinfecció i buidat sanitari, obtenint així un total 

sanejament dels equips i de les instal·lacions que utilitzen els grups 

d’animals (maneig per lots). 

2. Brindar un adequat ambient que es pot ajustar o acoblar-se a les 

necessitats d’un grup reduït però uniforme d’animals. 

3. Es minimitza la exposició i s’aconsegueix un millor control del nivell de 

contaminació entre grups d’animals 

4. Es pot utilitzar en granges d’una població mitjana i gran, es a dir, a partir 

de 60 truges. 

5. Amb un bon maneig del sistema es pot mantenir controlat l’aspecte 

sanitari, que garanteix l’èxit de la criança.  

 

4.2. Maneig de truges per lots  

 

Necessariament el sistema de criança que s’utilitzarà requereix un programa de 

maneig per lots. Aquest sistema considera com a unitat operativa un lot de 

truges que és un conjunt de femelles reproductores de nombre reduït i d’igual 

estat fisiològic, amb el fi d’obtenir una producció discontinua però escalonada 

en períodes predeterminats. El maneig de truges per lots, a més a més de 

complementar-se amb el sistema de “todo dentro – todo fuera” té una sèrie de 

avantatges addicionals: 

 

• Facilita les operacions per a realitzar el deslletament precoç, ja que al 

treballar amb un lot de truges es viable l’adopció i ens permet salvar 

cries òrfenes o l’excés de cries. 

• Ens permet organitzar millor la mà d’obra ja que al tenir el lot homogeni 

es pot programar millor les feines d’inseminació, parts, deslletament... 

• Es pot condicionar l’ambient de manera satisfactòria al grup homogeni 

d’animals ja que aquests trenen els mateixos requeriment ambientals. 

Així mateix, es disminueix els risc de contaminació i contagi 

• Es pot comercialitzar de manera constant els lots d’animals homogenis 

en pes i edat. 

 



Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 

 73

 

 

 

4.3. Desenvolupament del disseny 

 

4.3.1. Condicions generals 

 

Per a optimitzar la productivitat de reproductors i porcs de carn de bona qualitat 

no només influeixen factors genèrics, nutricionals, sanitaris i de maneig. 

L’allotjament i les instal·lacions també tenen un efecte important sobre els 

resultats tècnic – econòmics de l’explotació porcina. Els animals han de 

manifestar el seu potencial genètic en un allotjament que els proporcioni 

benestar, amb condicions ambientals adequades i instal·lacions correctament 

dissenyades. 

 

4.3.2. Consideracions de disseny 

 

Els principals aspectes que s’han considerat per al disseny de la granja porcina 

han estat: 

 

• Higiene: han de facilitar la neteja ajudant a prevenir i/o controlar 

malalties per a aconseguir un desenvolupament vigorós i saludable dels 

animals. 

Figura 4.1: control de les camades 

per lots 

Figura 4.2: capacitació als grangers en 

maneig de truges per lots 
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• Control tèrmic: la temperatura es la variable ambiental que té major 

efecte sobre el rendiment animal, ja que a temperatures excessives o 

inferiors a les recomanades són perjudicials i tendeixen a reduir la 

productivitat 

• Funcionalitat: el redisseny ha de facilitar i augmentar el rendiment de la 

mà d’obra amb una disposició d’ambients que faciliti la distribució 

d’aliments, l’eliminació de les dejeccions, la càrrega, la descàrrega, el 

trasllat i vigilància dels animals 

• Economia: la inversió realitzada ha de ser baixa tenint en compte el 

poder adquisitiu i econòmic dels porcicultors i que es pugui recuperar en 

un curt o mitjà termini.  

 

Seguidament descriurem una mica més en detall cadascuna de les unitats que 

engloba el tipus de criança descrit anteriorment, per citar els elements més 

importants que crec que han de complir. 

 

4.4. Dimensionament corrals granja família Iparragu irre - Torres 

 

Pel dimensionament òptim de la granja vaig tenir en compte varis aspectes. 

Primer de tot vaig fer recerca dels diferents tipus de criança que hi ha al Perú, 

de com ha de ser una criança de porcs òptima pel seu desenvolupament i 

quines unitats ha de tenir una granja. En aquesta feina em va ajudar Juan Díaz, 

zootencista peruà que s’afegí al projecte de Ciudad Saludable un mes i mig 

més tard que jo. Em va proporcionar informació de com calcular en nombre de 

corrals òptims així com una amplia bibliografia sobre instal·lacions porcines. 

També va tenir molt pes Jorge, el propietari de la granja, ja que la seva opinió 

crec que és bàsica pel desenvolupament del projecte. Jorge té intenció d’arribar 

a una criança amb 100 truges, per això vaig basar el dimensionament de la 

granja amb aquest nombre. Amb aquesta dada i els recursos cedits per Juan 

Díaz vaig arribar als següents resultats: 

 



Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 

 75

 

POBLACIÓ 100 TRUGES    
       
  part deslletament servei part   
dia 0 45 57 171   
       
Duració del cicle productiu     
       
període 171  part/truja/any 2,13450292   
dies any 365      
       
       
NOMBRE GARRINS TRUJA ANY taxa supervivència garrins 0,7  
       
promig naixements 11  Nombre garrins/truja/any 
deslletats  7,7  16,4356725 aprox.  
       
NOMBRE DE PORCS AL ACABAR L’ANY taxa supervivència porcs 0,8 
       
1314,8538       
       

CÀLCUL DE LES INSTALACIONS    
       
GÀBIES DE NAIXEMENT      
       
temps d’ocupació      
prepart   5 dies abans   
lactància parcial  14 dies   
neteja, desinfecció i descans 7 dies    
  TOTAL 26 dies   
       
 15,2046784 gàbies de naixement    
       
CORRALS DE TRANSICIÓ LACTÀNCIA    
       
temps d’ocupació      
lactància   31 dies   
neteja, desinfecció i descans 7 dies   
  TOTAL 38    
       
 22,2222222 corrals    
       
GÀBIES DE DESLLETAMENT   20 animals/gàbia 
       
temps d’ocupació      
dies d’ús   21 dies   
neteja, desinfecció i descans 7 dies   
  TOTAL 28 dies   
       
 6,30409357 gàbies de deslletament    
       
CORRALS D’ENGREIX 12 animals/corral 
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temps d’ocupació    nota: s’estima un temps 
de creixement acabat de 
5,5 mesos 

dies d’ús   99 dies 
neteja, desinfecció i descans 7 dies 
  TOTAL 106 dies   
       
 31,8206628 corrals    
       
CORRALS DE VERROS     
    VERRO TRUJA  
RELACIÓ VERRO/NOMBRE DE TRUGES 1 25  
       
 4 corrals    
       
CORRALS TRUGES EN GESTACIÓ I BUIDES 10 animals/corral 
       
temps d’ús       
       
gestació  114     
dies buits  26  25,6140351   
neteja i desinfecció 7     
trasllat a la gàbia -5     
  142 dies q s’ocupen les instal·lacions per reproducció 
  303,099415 dies/any    
       
coeficient de utilització  1,20422535    
       
nombre d’espais individuals 83,0409357    
       
 8,30409357 corrals    
 

 

Que resumint dóna: 

 

TIPUS CORRALS Nº corrals  

GÀBIES DE NAIXEMENT  16  

CORRALS DE TRANSICIÓ LACTÀNCIA  23  

GÀBIES DE DESLLETAMENT  7 20 animals/gàbia 

CORRALS D’ENGREIX  32 12 animals/corral 

CORRALS DE VERROS  4 1 verro/25 truges 

CORRALS TRUGES EN GESTACIÓ I BUIDES  8 10 animals/corral 

TOTAL  90  
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4.5. Descripció unitats granja família Iparraguirre  – Torres 

 

Amb els resultats obtinguts en el càlcul i les infraestructures existents a la 

granja he dimensionat una organització de les diferents unitats que ha de tenir 

una granja en el context del Parque Porcino de Ventanilla i he arribat a la 

següent conclusió: 

 

4.5.1. Unitat de maternitat 

 

La primera construcció que ens trobem venint des de la casa, on actualment 

Jorge i guarda el menjar balancejat i està desocupada, serà la unitat de 

maternitat. Aquí és on les truges donaran a llum les seves cries i estaran durant 

uns 15 dies posteriors al part (els més importants per la supervivència dels 

garrins) i així podar alimentar-se mitjançant el calostre de la mare. Després 

s’han destinat una setmana per a la neteja i la desinfecció, per evitar que les 

truges es transmetin malalties les unes a les altres o fins i tot que no arribin als 

recents nascuts. L’estructura dels corrals ja està construïda amb totes les 

seves zones i els ferros per realitzar les gàbies de naixement també hi són. 

L’estructura de la unitat en general és de maons, fustes i plàstics que cobreixen 

el sostre. Només faltaria endreçar l’aliment, netejar i fumigar la zona, col·locar 

les gàbies i fer un control de les truges mitjançant lots. 

 

4.5.2. Unitat de deslletament 

 

La construcció adjacent a aquesta primera, té el terra fet de formigó i les parets 

de fusta (com ja s’ha explicat anteriorment). Això ja ens va bé, es trauran totes 

les fustes i quedarà una gran sala que es dedicarà al deslletament. S’ha pensat 

col·locar unes gàbies de 9 m2 de superfície cadascuna, elevades per poder 

recollir les dejeccions amb més facilitat. Se’n col·locaran 7 una al costat de 

l’altra amb una capacitat totals de 140 porcs en aquesta etapa de creixement. 

Aquestes gàbies es poden construir amb facilitat, però s’ha de tenir en compte 

la provinença dels materials utilitzats ja que hauran d’aguantar un pes 

considerable i s’ha de garantir una certa durabilitat. 
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4.5.3. Unitat de transició - lactància 

 

A la part sud d’aquestes dues unitats es preveu la construcció de la unitat de 

transició – lactància. En aquesta es troben la truja mare amb els garrins petits 

dues setmanes després del part. Hi ha una zona delimitada dins de cada corral 

on per entrar-hi hi ha uns forats més petits per tal de que la mare no pugui 

accedir-hi. És comuna caixa de fusta una mica més baixeta que la paret del 

corral, per així brindar confortabilitat als garrins més petits. D’aquesta manera 

s’eviten aixafaments de les cries mentre estan dormint i es guanya en 

calefacció ja que la zona és més petita i es preveu que s’ompli de palla. El els 

plànols es pot veure més detalladament les seves característiques. Comentar 

que aquesta unitat és totalment nova per tant s’haurà d’habilitar l’espai en 

condicions, es a dir, treure els corrals existents (o el que queda), les fustes, 

ferralla i demés; anivellar el terreny i fer la construcció.   

 

4.5.4. Unitat de primerenques, truges en gestació i zel 

 

A la part nord de les unitats de maternitat i deslletament, actualment hi ha uns 

corrals vells en desús. Aquí s’ha projectat la unitat de gestació de les truges. 

Aquesta constarà de 9 corrals per a les primerenques (truges que no han tingut 

cap cel), les que estan en gestació i les que acaben de ser separades de les 

seves cries. També és una construcció d’obra nova, per tant s’haurà de 

condicionar la zona adequadament. Als plànols se’n detalla la geometria òptima 

dels corrals. 

 

4.5.5. Unitat d’engreix 

 

Les dues unitats existents que hi ha més al sud de la parcel·la s’ha decidit que 

s’utilitzaran per l’engreix. Si observem la seva ubicació, són les que estan més 

a prop del digestor i les que, ara per ara, compten amb canals de recollida per 

les excretes i els purins. Cal citar que és la unitat on més dejeccions es creen 

per tant és molt interessant que els residus vagin directament a les arquetes 

d’emmagatzematge que disposa el digestor a la seva entrada. També són els 
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corrals més grans en superfície de tota la granja per tant òptims per aquesta 

etapa de la criança de porcs. 

 

4.5.6. Unitat de reproductors 

 

Finalment ens falta la ubicació dels 4 corrals de verros. Aquests s’ha decidit 

col·locar-los a la part de dalt de la parcel·la entre els dos dipòsits d’aigua més a 

l’est. Actualment hi ha uns corrals vells en molt mal estat que es preveu tirar a 

terra per construir-ne els nous amb materials nobles. Tal com he comentat en 

totes les noves construccions, el terreny s’haurà d’adequar per la realització de 

la unitat, sobretot en aquesta zona on la pendent es força pronunciada. 

 

4.6. Circulacions internes i externes 

 

Un aspecte fonamental d’una granja es mantenir la deguda funcionalitat, doncs 

aquesta influeix notablement en el rendiment de la mà d’obra, facilita la 

distribució dels aliments, l’eliminació de les dejeccions, la càrrega, la 

descàrrega, el trasllat i l’aplicació dels tractaments sanitaris. Tots aquests 

factors s’aconsegueixen realitzant un bon anàlisis de circulació dels quatre 

components principals que són: animals, productors, aliments i dejeccions. 

 

El més important són els animals ja que la recerca d’una bona circulació de 

porcs influeix en la distribució de les unitats de producció i dels diversos 

compartiments que hi ha dins d’ells mateixos. Les ubicacions dels animals 

estan condicionades pel sentit del moviment dels animals d’acord a les seves 

etapes de desenvolupament biològic i a les funcions que realitzen d’acord amb 

el seu estat fisiològic. Es pot diferenciar notablement la circulació dels diferents 

tipus de porcs, tals com verros, truges i cries. 

 

Els verros realitzen un moviment tancat i cíclic, tancat per què només ho 

realitzen a la unitat de reproductors i cíclic per què es mobilitzen entre el seu 

corral i l’ambient de col·lecció de semen. Les truges també tenen un flux cíclic i 

tancat entre les unitats de maternitat, transició – lactància i reproducció. En 

canvi, les cries inicien un recorregut fins a una fase terminal en funció del seu 
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desenvolupament biològic. El recorregut comença en la unitat de maternitat, 

per passar després a la de transició lactància, seguit de la de deslletament, per 

acabar a la d’engreix on finalment acabaran dirigint-se al escorxador per a ser 

venuts. També cal dir que dels porcs que neixen es trien les femelles que 

tinguin bons antecedents i conformació per a reemplaçar a les truges adultes 

que degut a un accident o a la seva edat ja han de ser descartades. Per 

aquests motius, la deguda proximitat entre els ambients de maternitat i 

reproductors és molt important per que el recorregut sigui mínim ja que els 

recorreguts llargs són fatigosos i estressants especialment per les truges.  

 

Aquesta distribució s’ha realitzat d’aquesta manera tenint en compte el cicle 

normal de creixement d’un porc, establert dins de la seva criança. Així 

observem que les verros estan al costat de las truges en gestació, o en cel; la 

unitat de maternitat és el següent edifici que ens trobem i si seguim baixant ens 

trobem amb la unitat de transició – lactància. Una mica més amunt segueix la 

unitat de deslletament i arribem ja a les unitats d’engreix que es troben situades 

el més a prop possible del biodigestor. Per tant, el diagrama de fluxos de la 

granja quedaria de la següent manera: 

 

 

 





Millora de les infraestructures de les granges del Parque porcino de Ventanilla_______ 
 

82 

 

4.7. Plànols de remodelació granja família Iparragu irre - Torres 

 

Seguidament adjunto un conjunt de plànols referent a la remodelació de les 

infraestructures de la granja de la família Iparraguirre – Torres. Cal recordar 

que són plànols base i que si es volgués dur a terme la remodelació s’hauria de 

fer un projecte constructiu amb els càlculs pertinents per una millor execució. 

 

Aquests consten de: 

 

Num Nom del plànol Nº fulls 

1 Situació i emplaçament  

1.A    Emplaçament granja Jorge 1 

2 Generals  

2.A    Planta general existent 1 

2.B    Planta general projectada 1 

2.C    Planta distribució 1 

3 Unitats  

3.A    Transició lactància 2 

3.B    Primerenques 2 

3.C    Verros 2 

4 Estructura  

4.A    Planta fonaments 1 

4.B    Armat 1 

4.C    Detalls 1 

5 Serveis  

5.A    Xarxa d’abastament d’aigua 1 

5.B    Evacuació de dejeccions 1 
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4.8. Pressupost remodelació granja família Iparraguirre - Torres  
 
He volgut fer un pressupost orientatiu en aquest casen concret, 
la granja de Jorge Iparraguirre. S’han estructurat els capítols 
bàsics, fonaments, alçats, tancaments i assessoris. De totes 
maneres, en el moment de la remodelació de la granja seria 
convenient acotar amb detall els paràmetres per tal de poder 
saber amb més exactitud el cost total. 
 
L’estructura del pressupost és la següent: 
 
- Amidaments 
- Quadre de preus numero 1 
- Quadre de preus numero 2 
- Pressupost 
- Gràfic de percentatges 
- Resum del pressupost 
- Últim full 

 

 

 



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 G2111131 m3 Demolició de corrals existents fets de materials febles com fusta, plàstics i canyes.

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

2 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa l'aplec,

AMIDAMENT DIRECTE 465,000

3 E3Z111Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 425,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURES
Activitat 21  FONAMENTS

1 E2222222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encofrat per a fonaments 38,400 38,400 C#*D#*E#*F#
2 Encofrat per a soleres 51,600 51,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 E3Z111Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa de neteja per a fonaments 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Capa de neteja per a soleres 355,000 355,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

4 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 312,000

5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer per a riostres 768,000 768,000 C#*D#*E#*F#
2 Acer per a sabates 672,000 672,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.440,000

6 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó per a riostres 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
2 Formigó per a sabates 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURES
Activitat 22  ALÇATS

1 E4D1D123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 148,000

2 E45118B3 m3 Formigó per a a menjadores de diferents tamanys d'animals, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 8,100

3 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars

AMIDAMENT DIRECTE 968,000

4 E612255K m2 Paret de tancament recolzada de maó de gruix 10 cm revocada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 520,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURES
Activitat 23  COBERTA

1 E433A142 u Biga de fusta de 10 x 10 cm de 3.5 metres de llargària recolzades damunt de pilars

AMIDAMENT DIRECTE 89,000

2 E0CH2336 m2 Planxa ondulada de polipropilè de 3 mm de gruix amb radis de 5 cm, col·locada. Inclosos cargols de fixació

AMIDAMENT DIRECTE 465,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURES
Activitat 24  TANCAMENTS

1 G0253M1 u Tanca tubular d'acer galvanitzat de 1'2 m d'alçada amb pany practicable

Euro



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ESTRUCTURES
Activitat 25  ACCESSORIS

1 E45118B3 m3 Formigó per a a menjadores de diferents tamanys d'animals, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 E31DC101 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a menjadores de diferents tamanys d'animals

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 G61DC687 u Xupons tipus bolilla de diàmetre 20 mm per a animals. Inclosa la col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 G25DC691 m2 Taulons de fusta de 20mm de gruix tallats a mida

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CONDUCCIONS
Activitat 31  DRENATGES

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 3,400

2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

AMIDAMENT DIRECTE 6,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CONDUCCIONS
Activitat 32  SUMINISTRES

1 G42D256 u Clau de pas de diàmetre 50 mm per a canonades de PVC d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

2 G26D298 ml Tub de PVC de 50 mm de diàmetre per a transport d'aigua

Euro



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  IMPREVISTOS
Activitat 41  PARTIDES ALÇADES

1 GR130001 u Marcatge i topografia previs i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 0,5 m i cordill de cànem, mesurada la longitud executada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E0CH2336P-1 m2 Planxa ondulada de polipropilè de 3 mm de gruix amb radis de 5 cm, col·locada. Inclosos
cargols de fixació

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

E2221422P-2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

E2222222P-3 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

E31522B3P-4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

47,42 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

E31B3000P-5 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E31DC100P-6 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous. 8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E31DC101P-7 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a menjadores de diferents tamanys d'animals 8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E3Z111Q1P-8 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm.

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

E433A142P-9 u Biga de fusta de 10 x 10 cm de 3.5 metres de llargària recolzades damunt de pilars 2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E45118B3P-10 m3 Formigó per a a menjadores de diferents tamanys d'animals, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

49,17 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E4B13000P-11 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E4D1D123P-12 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E612255KP-13 m2 Paret de tancament recolzada de maó de gruix 10 cm revocada amb morter 3,20 €

(TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

E9361560P-14 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

G0253M1P-15 u Tanca tubular d'acer galvanitzat de 1'2 m d'alçada amb pany practicable 4,00 €

(QUATRE EUROS)



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G2111131P-16 m3 Demolició de corrals existents fets de materials febles com fusta, plàstics i canyes. 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

G22DU010P-17 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa l'aplec,

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G25DC691P-18 m2 Taulons de fusta de 20mm de gruix tallats a mida 2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G26D298P-19 ml Tub de PVC de 50 mm de diàmetre per a transport d'aigua 2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G42D256P-20 u Clau de pas de diàmetre 50 mm per a canonades de PVC d'aigua 2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G61DC687P-21 u Xupons tipus bolilla de diàmetre 20 mm per a animals. Inclosa la col·locació 2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GR130001P-22 u Marcatge i topografia previs i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o
sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 0,5 m i cordill
de cànem, mesurada la longitud executada

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E0CH2336 m2 Planxa ondulada de polipropilè de 3 mm de gruix amb radis de 5 cm, col·locada. Inclosos
cargols de fixació

1,97 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,04900 €

B0CH2336 m2 Planxa ondulada de polipropilè de 3 mm de gruix amb radis de 5 cm 0,80000 €

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,21000 €
Altres conceptes 0,91100 €

P-2 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-3 E2222222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

4,72 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-4 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

47,42 €

B0652070 m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 45,85900 €
Altres conceptes 1,56100 €

P-5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

0,86 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00816 €
Altres conceptes 0,85184 €

P-6 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous. 8,24 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,15504 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15460 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05400 €

B0D31000 m Llata de fusta de pi 0,00862 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,19400 €
Altres conceptes 0,67374 €

P-7 E31DC101 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a menjadores de diferents tamanys d'animals 8,24 €

B0D31000 m Llata de fusta de pi 0,00862 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05400 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,15504 €

B0A31000 kg Clau acer 0,15460 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,19400 €
Altres conceptes 0,67374 €

P-8 E3Z111Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm.

1,87 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 1,72410 €
Altres conceptes 0,14590 €

P-9 E433A142 u Biga de fusta de 10 x 10 cm de 3.5 metres de llargària recolzades damunt de pilars 2,94 €

B0C25300 u Biga de fusta 1,00000 €
Altres conceptes 1,94000 €

P-10 E45118B3 m3 Formigó per a a menjadores de diferents tamanys d'animals, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

49,17 €



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m 46,87200 €
Altres conceptes 2,29800 €

P-11 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars 0,86 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00800 €
Altres conceptes 0,85200 €

P-12 E4D1D123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

5,29 €

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,62800 €

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,11792 €

B0D31000 m Llata de fusta de pi 0,00745 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,30400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,00979 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,19900 €
Altres conceptes 0,84384 €

P-13 E612255K m2 Paret de tancament recolzada de maó de gruix 10 cm revocada amb morter 3,20 €

B0E915R1 u Bloc de terra comprimida estabilitzada, massís llis, de 295x140x90 mm, per a paret es 0,05500 €

B0111000 m3 Aigua 1,90500 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,14500 €
Altres conceptes 1,09500 €

P-14 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm

3,96 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,68637 €
Altres conceptes 0,27363 €

P-15 G0253M1 u Tanca tubular d'acer galvanitzat de 1'2 m d'alçada amb pany practicable 4,00 €

BBP1U001 u Tanca d'1,2 m d'alçària d'acer galvanitzat, instal·lada, de longitud variable 2,15000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,28000 €
Altres conceptes 1,57000 €

P-16 G2111131 m3 Demolició de corrals existents fets de materials febles com fusta, plàstics i canyes. 1,91 €
Altres conceptes 1,91000 €

P-17 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa l'aplec,

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-18 G25DC691 m2 Taulons de fusta de 20mm de gruix tallats a mida 2,44 €

B7J50010 m2 Taulons de fusta de 20 mm de gruix 0,92000 €
Altres conceptes 1,52000 €

P-19 G26D298 ml Tub de PVC de 50 mm de diàmetre per a transport d'aigua 2,42 €

BEK8Y510 u Tub de PVC de 50 mm de diàmete 0,90000 €
Altres conceptes 1,52000 €

P-20 G42D256 u Clau de pas de diàmetre 50 mm per a canonades de PVC d'aigua 2,28 €



Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

BFW526B0 u Clau de pas de 50 mm de diàmetre per a canonades de PVC 0,76000 €
Altres conceptes 1,52000 €

P-21 G61DC687 u Xupons tipus bolilla de diàmetre 20 mm per a animals. Inclosa la col·locació 2,43 €

BG63B153 u Xupó tipus Bolilla de diàmentre 20 mm 0,91000 €
Altres conceptes 1,52000 €

P-22 GR130001 u Marcatge i topografia previs i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o
sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 0,5 m i cordill
de cànem, mesurada la longitud executada

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 G2111131 m3 Demolició de corrals existents fets de materials febles com fusta,
plàstics i canyes. (P - 16)

1,91 205,000 391,55

2 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa l'aplec, (P -
17)

2,52 465,000 1.171,80

3 E3Z111Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm. (P - 8)

1,87 425,000 794,75

TOTAL Capítol 01.01 2.358,10

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURES

Activitat 21 FONAMENTS

1 E2222222 m3 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P
- 3)

4,72 40,000 188,80

2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous. (P - 6) 8,24 90,000 741,60
3 E3Z111Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó

HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm. (P - 8)

1,87 415,000 776,05

4 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm (P - 14)

3,96 312,000 1.235,52

5 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 5)

0,86 1.440,000 1.238,40

6 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 4)

47,42 12,000 569,04

TOTAL Activitat 01.02.21 4.749,41

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURES

Activitat 22 ALÇATS

1 E4D1D123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 12)

5,29 148,000 782,92

2 E45118B3 m3 Formigó per a a menjadores de diferents tamanys d'animals,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

49,17 8,100 398,28

3 E4B13000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de pilars (P - 11)

0,86 968,000 832,48

4 E612255K m2 Paret de tancament recolzada de maó de gruix 10 cm revocada amb
morter (P - 13)

3,20 520,000 1.664,00

TOTAL Activitat 01.02.22 3.677,68

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURES

Activitat 23 COBERTA

1 E433A142 u Biga de fusta de 10 x 10 cm de 3.5 metres de llargària recolzades
damunt de pilars (P - 9)

2,94 89,000 261,66

2 E0CH2336 m2 Planxa ondulada de polipropilè de 3 mm de gruix amb radis de 5 cm,
col·locada. Inclosos cargols de fixació (P - 1)

1,97 465,000 916,05

TOTAL Activitat 01.02.23 1.177,71

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURES

Activitat 24 TANCAMENTS

1 G0253M1 u Tanca tubular d'acer galvanitzat de 1'2 m d'alçada amb pany
practicable (P - 15)

4,00 36,000 144,00

TOTAL Activitat 01.02.24 144,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 ESTRUCTURES

Activitat 25 ACCESSORIS

1 E45118B3 m3 Formigó per a a menjadores de diferents tamanys d'animals,
HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

49,17 5,000 245,85

2 E31DC101 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a menjadores de diferents tamanys
d'animals (P - 7)

8,24 21,000 173,04

3 G61DC687 u Xupons tipus bolilla de diàmetre 20 mm per a animals. Inclosa la
col·locació (P - 21)

2,43 60,000 145,80

4 G25DC691 m2 Taulons de fusta de 20mm de gruix tallats a mida (P - 18) 2,44 69,000 168,36

TOTAL Activitat 01.02.25 733,05

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 CONDUCCIONS

Activitat 31 DRENATGES

1 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P
- 2)

4,72 3,400 16,05

2 E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous. (P - 6) 8,24 14,000 115,36
3 E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot (P - 4)

47,42 6,500 308,23

TOTAL Activitat 01.03.31 439,64

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 CONDUCCIONS

Activitat 32 SUMINISTRES

1 G42D256 u Clau de pas de diàmetre 50 mm per a canonades de PVC d'aigua (P -
20)

2,28 66,000 150,48

2 G26D298 ml Tub de PVC de 50 mm de diàmetre per a transport d'aigua (P - 19) 2,42 300,000 726,00

TOTAL Activitat 01.03.32 876,48

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 IMPREVISTOS

Activitat 41 PARTIDES ALÇADES

1 GR130001 u Marcatge i topografia previs i manteniment durant l'execució de l'obra,
de la superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 0,5 m i cordill de cànem,
mesurada la longitud executada (P - 22)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Activitat 01.04.41 350,00

euros



Activitat
Millora de les infraestructures del parc porcí de Ventanilla a Lima, Perú
Nivell:

Data: 01/07/2009

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 14.506,07€
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.02.21  FONAMENTS 4.749,41
Activitat 01.02.22  ALÇATS 3.677,68
Activitat 01.02.23  COBERTA 1.177,71
Activitat 01.02.24  TANCAMENTS 144,00
Activitat 01.02.25  ACCESSORIS 733,05
Capítol 01.02  ESTRUCTURES 10.481,85
Activitat 01.03.31  DRENATGES 439,64
Activitat 01.03.32  SUMINISTRES 876,48
Capítol 01.03  CONDUCCIONS 1.316,12
Activitat 01.04.41  PARTIDES ALÇADES 350,00
Capítol 01.04  IMPREVISTOS 350,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.147,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 2.358,10
Capítol 01.02  ESTRUCTURES 10.481,85
Capítol 01.03  CONDUCCIONS 1.316,12
Capítol 01.04  IMPREVISTOS 350,00
Obra 01 Pressupost 01 14.506,07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.506,07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 14.506,07

14.506,07

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 14.506,07

13,00 % Despeses Generals SOBRE 14.506,07................................................................. 1.885,79

6,00 % Benefici industrial SOBRE 14.506,07....................................................................... 870,36

Subtotal 17.262,22

16,00 % IVA SOBRE 17.262,22........................................................................................... 2.761,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 20.024,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS )

Autor del projecte

Maria Domingo Llaràs
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5. MILLORES A OBTENIR 
 

La remodelació de les instal·lacions per si sola ajudarien notablement a millorar 

la criança de porcs que té actualment, encara que el que és pretén és una 

millora integrada entre la remodelació de les infraestructures, la construcció 

dels sistemes de biodigestió i dels aiguamolls artificials. Amb això em refereixo 

en que les millores del projecte estan pensades per treballar en conjunt i no 

aïlladament. 

 

Aconseguint això, les millores esperades són molt grans. Començant per la 

reducció de les malalties entre els animals al utilitzar un tipus de criança per 

unitats on cada etapa de creixement dels porcs està separada, ja que dona la 

possibilitat de netejar cada unitat després de ser utilitzada, millorant la higiene 

dels animals. Per altra, el control de les camades de truges també millora la 

rendibilitat de la criança ja que actualment no hi ha cap control dels animals 

que neixen, que moren o dels que s’acaben venent. Els canals de recollida 

milloraran la recol·lecció de les excretes i dels purins, guanyant en higiene per 

part dels porcicultors i facilitant la conducció d’aquestes cap al biodigestor per 

tal de ser tractades.  

 

El biodigestor servirà per produir gas metà que podrà ser utilitzat per a cuinar 

aliments pels animals, millorant la salut d’aquests i per tant tancant el cicle. Si 

els porc tenen una més bona alimentació, seran més forts davant de malalties 

que apareguin i com que les instal·lacions estaran més netes i en més bones 

condicions, doncs minvarà l’aparició d’elements patògens. 

 

Amb tot això arribo a la conclusió de que si les millores és fan conjuntament i 

en cicle, aquest és podrà completar i augmentar la salut dels animals i 

l’economia dels seus criadors. 
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Pàgines web visitades: 

 

www.zoetecnocampo.com – foro a nivell sudamericà sobre la criança de porcs. 

www.porcicultura.com – llibres i articles sobre porcs i les seves instal·lacions. 

www.ceniap.gov.ve – biblioteca virtual de Venezuela amb llibres sobre maneig 

porcí. 

www.cipav.org.co – organització par la investigació en sistemes sostenibles de 

producció agropecuària 

www.farmweld.com/español/index.html - diferents productes pe maneig porcí. 

Plànols de granges i corrals. 

www.3tres3.com – informació sobre porcs. Productes de bevedors i 

menjadores. 
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