
Galliners mòbils

Per poc que tinguem un hort o un terreny una mica gran per gestionar és interessant d’incorporar-hi bestiar 
petit, l’alimentació del qual podem complementar amb l’excedent de la collita. Una de les opcions és la cria 
d’aviram en gàbies mòbils.

TexT i imATges: redAcció.  

Podríem dir que les aus pasturades són 
aquelles que tenen cada dia accés a ter-
ra amb un mínim de vegetació. No n’hi 
hauria prou amb què tinguessin accés a 
un pati descobert, aquest pati ha d’estar 
herbat per tal que elles puguin menjar 
vegetal. Menjaran el que els interessa, 
remenaran el terra i hi deixaran els seus 
excrements. De moure l’aviram per una 
pastura es pot fer de dues maneres: man-
tenir les aus dins d’una gàbia mòbil amb 
pati incorporat o tenir un tancat mòbil 
més un mínim d’aixopluc per al menjar 
i per a la nit.

GallinERs mòbils
Parlant de galliners domèstics, hi ha a 
la venda kits ja preparats per construir-
ne i a Internet podem trobar infinitat de 
models1, però a l’hora de triar convé que 
tinguem clares unes idees clau:
- Si es necessiten dues persones per mou-
re el galliner, o moure’l és molt compli-
cat, el més probable és que aquest acabi 
quiet. Convé trobar la manera que una 
persona sola el pugui moure sense mas-
sa complicacions. El millor és començar 
amb un bon disseny.
- Si tenim guineus al veïnat i hi ha la 
possibilitat que, per un descuit, la por-
ta exterior del galliner quedi oberta, no 
ens cal patir: un dia hi quedarà i ... bona 

nit gallines. Hem de buscar un tipus de 
porta que tendeixi per ella sola a estar 
tancada, com per exemple les portes a 
la teulada que la gravetat manté tanca-
des i els depredadors mai tenen la idea 
d’alçar.
- No n’hi ha prou de protegir les galli-
nes per sobre i pels laterals, les guineus 
poden excavar forats prou profunds. Cal 
que el terra de l’espai on les aus passen 
la nit estigui protegit.
- Aquest terra protegit ha de ser fàcil de 
netejar. Hem de pensar quin ús volem 
donar a la gallinassa generada durant 
la nit. Si es vol aprofitar per enriquir el 
nostre compost, el terra ha de ser sòlid. 
Si pot quedar a la pastura, a terra hi po-
dem posar un filat. Els forats d’aquest 
filat han de ser prou grans com perquè 
la gallinassa caigui el terra sense quedar 
enganxada i prou petits per impedir el 
pas dels depredadors.
- Si el terra és de filat, hi ha d’haver una 
o diverses barres, joquers, on les aus 

puguin enfilar-se en cas d’atac per sota. 
Aquestes barres també els van molt bé 
per dormir.
- No és tant important que la porta que 
comunica la caseta on les aus s’ajocaran 
i el pati de pastura quedi tancada a les 
nits (la guineu no foradarà lluny d’on 
sent les gallines podent-ho fer a prop) 
però sí que ho és per poder-la tancar i 
moure el galliner amb les gallines a dins 
o per protegir-les en les nits molt fredes.
- Si el galliner ha d’allotjar ponedores es-
tarà bé que aquest tingui un accés fàcil al 
niu de posta des de l’exterior.

GallinERs mòbils ComERCials
El Jordi Puig ha estrenat un galliner mò-
bil dissenyat a la mida del seu hort de 
can Draper a l’Ametlla del Vallès2. Per 
al canvi diari de posició el pot moure 
fàcilment una persona i si convé traslla-
dar-lo més lluny, és fàcil de moure amb 
el tractor. Fa 6 metres de llarg per 1,55 
metres d’ample (l’amplada que marca el 
tractor i la que tenen els diversos cultius 
que, un cop acabat el seu cicle, deixaran 
pas a les gallines). A l’interior hi ha una 
sitja de gra de 15 quilos i un dipòsit d’ai-
gua de 10 litres amb una electrovàlvula 
que cada quatre hores renova l’aigua de 
l’abeurador. El galliner s’ha construït 
amb ferro galvanitzat i fusta de pi trac-

1. Una paraula clau per trobar-los pot ser “chicken 
tractor”.

2. http://www.espigall.cat/
3. Vegeu l’article “La poliramaderia d’en Joel Salatin” 

a l’Agrocultura núm. 54.
4. Vegeu l’article de l’Agrocultura núm 47 “Generar 

fertilitat al secà”. 

ramaderia
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tada amb oli de llinosa. L’espai de pati és de 7 
m2 i el de caseta de 2,25 m2. Hi ha 3,2 metres de 
joquers a l’interior i un niu ponedor de 90x30 
centímetres inclinat amb recollida exterior dels 
ous. La caseta té una porta a la part final per ne-
tejar i accedir a l’interior. A la zona de l’aigua i el 
pinso hi ha una altra porta amb teulada coberta 
per evitar que es mulli l’aliment. Actualment hi 
viuen 10 gallines i un gall de raça penedesenca. 
Cada dos dies es mou el galliner sobre un rostoll 
d’hortícoles, com per exemple, de mongeta lla-

minera de mata baixa. Els dos primers mesos, el 
consum de pinso va ser de 70 grams/animal/dia.
 El galliner no compleix la normativa de pro-
ducció ecològica perquè el pati i la caseta són 
massa petits pel número d’aus que allotgen, però 
les gallines hi viuen la mar de felices i de fet, si 
parlem de benestar animal, deu ser difícil saber 
què prefereixen: si un pati petit però que canvia 
cada dos dies, o un pati gran que acaba sent un 
erm (o que només es renova cada sis mesos).

GallinER PoRtàtil 
amb malla ElèCtRiCa 
Si de totes totes volem seguir la normativa, hi 
ha una altra opció per moure l’aviram en pastura 
que es fer una caseta sense pati. És amb aquest 
tipus de caseta que el Joel Salatin té les seves 

ponedores3. El pati es pot fer tan gran com es 
vulgui encerclant-lo amb malla elèctrica. De ma-
lla se’n troba d’específica per a protegir l’aviram, 
però també ens pot anar bé la malla per ovelles 
(tot i que els pollastres prou espavilats aprenen a 
passar-la). La caseta ha de tenir l’espai suficient 
per allotjar els nius i les aus a la nit i ser fàcil de 
moure, el menjar pot anar en una instal·lació a 
part, que també mourem quan convingui. A la 
foto 2 podeu veure les rulots, fabricades a nor-
mes europees, per la cria de ponedores a la finca 
la Donaira, de Malaga. Les rulots han estat dis-
senyades per a ser mogudes amb tracció animal.

GEstió holístiCa DE la PastURa
A l’hora de moure l’aviram per a la pastura, ens 
anirà bé de tenir clars els principis de la pastu-
ra holística4 que no és pas simplement el mateix 
que una pastura amb temps d’estada dels animals 
a cada parcel·la cíclics i reduïts. El que ens inte-
ressa, a part de proporcionar un complement a la 
dieta dels animals i adobar el terreny per on pas-
sen, és mantenir el sòl viu i per això és important 
moure les aus quan calgui per tal d’evitar l’excés 
de dejeccions i l’esgotament del sòl. 
 En el cas de gallines que es mouen sobre un 
rostoll d’hortícoles tenim l’avantatge que se-
guim uns bancals que han estat regats i el més 
probable és que hi trobin verd. Si el que tenim 
és una pastura de secà, ens caldrà estar atents 
als ritmes de creixement de les plantes i recordar 
que en les èpoques d’escàs creixement (hivern i 
períodes secs) els animals s’han de moure més 
lentament per tal de no haver de tornar a la ma-
teixa parcel·la fins que aquesta hagi tingut temps 
de recuperar-se. ✿

És difícil saber què 
prefereixen les gallines: 
si un pati petit però que 
canvia cada dos dies, o 
un pati gran que acaba 

sent un erm
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01. Galliner de can Draper. 
Jordi Puig.

02. Galliners mòbils a 
normes europees de la 

finca la Donaira de Màlaga.

03. Detall de l’interior 
de la rulot-galliner amb 

els ponedors. No tothom 
pensa que l’allotjament 
den dues plantes sigui 

acceptable en producció 
ecològica. 


