
BLOC 2 
LA RAMADERIA EXTENSIVA A LES XARXES SOCIALS 

divendres 12 de novembre 2021 



Les xarxes mouen milions d’usuaris/es 

Facebook  23 milions 
Instagram 13 milions   

Twitter  5 milions  

Cadascuna amb els seus formats, maneres de comunicar-se i de fer 
arribar-hi la publicitat i el màrqueting per part de les empreses. 



Segons l’estudi anual de xarxes 
socials d’IAB Spain de 2019, el 
85% dels internautes d’entre 16 
i 65 anys utilitzen les xarxes 
socials de manera diària, és a 
dir, uns 25,5 milions d’usuaris 
actius al territori espanyol. 

L’ús de les xarxes socials a Catalunya i Espanya

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf


L’ús de les xarxes socials a Catalunya i Espanya
El perfil d'usuari no presenta diferències per gèneres (49 % homes, 51 % dones), tot i 

que sí que hi ha una presència més gran de la franja dels 31-45 anys.



● Facebook i Twitter són les xarxes més conegudes, molt per davant 
de la resta.  

● Instagram és la xarxa social dels millenials: la majoria dels perfils 
(fins al 66 %) és de joves entre 18 i 39 anys. 

● Instagram ha augmentat de notorietat els darrers 3 anys i se situa 
com la tercera xarxa més coneguda entre els internautes.  

● Pel que fa a les persones usuàries, Facebook segueix sent la principal 
xarxa social (87 %), seguida per WhatsApp (87 %), YouTube (69 %), 
Instagram (49 %) i Twitter (48 %). Twitter és la que té una taxa més gran 
d'abandonament. 

L’ús de les xarxes socials a Catalunya i Espanya



Un informe publicat per l’agència de màrqueting The Social Media 
Family ha desvetllat el creixement que han patit les tres xarxes de més 
usuaris a Espanya i Catalunya al llarg dels darrers anys. 

Facebook es manté constant. El 2017, 23 milions usuaris/es. 
Amb un creixement molt lleuger però segueix sent la xarxa social 
per excel·lència. És la que té més diferència generacional i abasta 
més públic, ja que un 42% dels usuaris tenen més de 40 anys. 

Twitter segueix amb el seu creixement moderat. Moderat, però 
constant. El 2017 ja són gairebé 5 milions d’usuaris/es. La xarxa 
social només té un 28% de perfils que es puguin considerar força 
actius.  

Instagram es dispara. En els últims dos anys, gairebé ha duplicat 
la seva quantitat d’usuaris: 13 milions d’usaris/es al 2017. I 
segueix creixent! La majoria dels seus usuaris són dones, i la 
xarxa en si s’ha posicionat com la preferida per als 
millennials, públic per sota dels 40 anys. 

La publicitat augmenta. La quantitat de publicitat a les xarxes 
socials ha augmentat en concordança amb el seu creixement. 
Facebook ha decaigut un xic i no tantes empreses aposten per 
aquesta xarxa per promocionar els seus productes, però segueix 
sent un gegant del sector; Twitter es manté i Instagram ha 
disparat la seva quantitat de publicitat, al mateix moment que 
la quantitat d'usuaris.

Font: Oh comunicació 
https://oh.comunicaunamica.cat/ca/estadistiques-dus-de-xarxes-socials-a-espanya-i-catalunya.aspx

L’ús de les xarxes socials a Catalunya i a Espanya

Font: the social media family 
https://thesocialmediafamily.com/estadisticas-uso-instagram/
#ESTADISTICAS_DE_USO_DE_INSTAGRAM_EN_ESPANA



Font: the social media family 
https://thesocialmediafamily.com/estadisticas-uso-instagram/
#ESTADISTICAS_DE_USO_DE_INSTAGRAM_EN_ESPANA

A les zones rurals 
hi ha la població 

més envellida amb 
menys accés a les 

xarxes socials 
BRETXA DIGITAL

L’ús de les xarxes socials a Catalunya 



Densitat de població per 
municipi (2018)

La major part dels usuaris/es 
viuen a les zones urbanes

L’ús de les xarxes socials a Catalunya 

Font: the social media family 
https://thesocialmediafamily.com/estadisticas-uso-instagram/
#ESTADISTICAS_DE_USO_DE_INSTAGRAM_EN_ESPANA



● A Catalunya, la major part de la població es 
concentra al voltant de la capital. 

● Barcelona, que amb 1,6 milions d’habitants i 
amb una àrea d’influència de 5,5 milions, 
representa el 74 % del total de Catalunya. 

Alimentar la ciutat
● Per altra banda, a Catalunya tan sols el 2 % de 

la població ocupada treballa en el sector 
primari: feines agrícoles, ramaderes i de pesca. 

● La major part d’usuaris i usuàries de les xarxes 
socials a catalunya són consumidores i no 
productores. 

VANESA FREIXA 
(#TerraTecaTraca) 
@pastoreta



Alimentar la ciutat



Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021

La Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible convida 
a entendre la relació entre els hàbits alimentaris i aspectes 

transversals com la crisi climàtica, el desenvolupament 
econòmic local, la cultura, la política, els drets socials i la salut. 

Xarxa de projectes de l'Eix Muntanya. 
Reivindiquem nous espais d'#agroecologia i la 
preservació dels ja existents. Mapa Ruralitzem. 
www.ruralitzem.cat

Aliança rural-
urbana

Les veus i narratives urbanes

13 posts  485 followers  90 following

Terra Teca Traca
10 posts  150 followers  326 following

Projecte de sensibilització destinat als 
consumidors/es de Barcelona. Centra en la 
sobirania alimentari i el consum de proximitat.

Xarxa d'Economia 
Solidària
292 posts  5542 followers  327 following

Fira d’economia Solidària de Catalunya (FESC)

https://www.instagram.com/explore/tags/agroecologia/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ruralitzem.cat%2F&e=ATMZaudhTysigA6hHojzSs7u8BkB55g1vMCJCy-EgnSKy6nEPXqsMbJIsBrEbaxXjh16RdhN1IT5Ojl226-Tkg&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ruralitzem.cat%2F&e=ATMZaudhTysigA6hHojzSs7u8BkB55g1vMCJCy-EgnSKy6nEPXqsMbJIsBrEbaxXjh16RdhN1IT5Ojl226-Tkg&s=1


● Barcelona vol convertir-se en un pol d’atracció vegà per a 
empreses i turistes. Al 2016  l’Ajuntament va aprovar una 
proposta d’ERC per declarar-se veg-friendly

Barcelona Veg Friendly 

Descarga GRATIS la aplicación !  que 
te dice los sitios más veggies de 
Barcelona cerca de ti "  
#vegan #vegetarian #vegfriendly

● El consistori va posar en marxa, entre altres coses, un espai 
per a la trobada d’empresaris d’aquest sector —el centre 
es dirà BCNvegPoint—; publicar la tercera guia de negocis 
vegans; una aplicació per a telèfons mòbils que adverteix 
de les botigues o restaurants més propers.

480 posts  13K followers, 3,578 following

"A partir d'avui deixo de menjar carn". 
Tot el que has de saber del veganisme

Perfil lectors/es:  
Entre els 30 i els 44 anys. 
80% dels lectors són de classe 
mitjana-alta o alta. 
Zones urbanes

30 maig 2021
Més de 132.000 lectors

Les veus i narratives urbanes

#dietavegana 
121 120 publications

#dietavegetariana 
47 019 publications

3640 posts  162K followers  1701 following

Diari ARA

https://cat.elpais.com/cat/2016/03/23/catalunya/1458721814_397176.html
https://cat.elpais.com/cat/2016/03/23/catalunya/1458721814_397176.html
https://cat.elpais.com/cat/2016/03/23/catalunya/1458721814_397176.html
https://www.instagram.com/explore/tags/vegan/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegetarian/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegetarian/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegfriendly/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegfriendly/


El consum de productes ramaders a les llars de Catalunya  
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural- Secretaria General-Gabinet Tècnic (actualitzat el 15/09/2021)

Evolució preu mitjà (Kg)Consum per capita  (Kg)

● El consum de carn a les llars de Catalunya ha disminuït des del 2013. 
● Aquesta disminució no ha implicat un consum de carn de millor qualitat i de proximitat. 
● Es continua consumint carn barata i de ramaderia industrial en detriment de la ramaderia extensiva. 
● El preu de la carn extensiu ha pujat mentre que la d’intensiu s’ha mantingut.



Font: Visor interactiu del Registre d'explotacions ramaderes (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural)

Alimentar la ciutat Tipus d’explotacions ramaderes a Catalunya 



Tipus d’explotacions ramaderes a Catalunya Alimentar la ciutat



La ramadera extensiva a la xarxa



Interès per ciutat

Evolució de l'interès

Consultes relacionades 
(En augment)

Temes relacionats 
(Principals)

2004

Ramaderia      



Interès per ciutat

Evolució de l'interès

Consultes relacionades 
(En augment)

Temes relacionats 
(Principals)

2004

Ramaderia    Vegetarianisme   



Interès per ciutat

Ramaderia    Vegetarianisme    VeganismeEvolució de l'interès

Consultes relacionades 
(En augment)

Temes relacionats 
(Principals)

2004



Canvi climàtic llet explotació ramadera animal ovella ovi ecològica

ramaderia intensiva ramatramaderia extensiva
Ramaderia 

boví animals pastura



Ramaderia 
extensiva

intensiva canvi climàtic ramaderia intensiva pastures bestiar

ganado bovino agricultura intensiva boví agricultura extensivaalimentació



Ramaderia 
intensiva

ganadería estabulada ganadería industrial ganadera industria ganadera leche

canvi climàtic vaca bovinos ganadería extensiva boví desventajas cría



Ramaderia

El concepte ramaderia a les xarxes socials



Ramaderia

El concepte ramaderia a les xarxes socials



Top posts



Top posts

● Predomini del color verd 
● Presència de dones  
● Predomini de les ovelles en les 

imatges



Top posts

● Predomini del color groc 
● Missatges contradictoris 
● Molt poc post relacionats 
● Poca incidència



9 posts   
480 followers   
67 following

Associacio 
Ramaders.cat

Ramaderes de 
Catalunya

251 posts   
6,412 followers 
179 following

480 posts   
13K followers 

 3,578 following

Barcelona Veg 
Friendly

236 posts   
5,234 followers 
 174 following

Vegans 
of bcn

533 posts   
4,750 followers 
624 following

Vegans & Bio 
Barcelona

productors/es ramaderia extensiva Botigues i comunitats de consumidors/es vegans/es

Els perfils i la incidència en la societat 



Explotació ecològica de vaca bruna dels 
Pirineus. 

124 posts  2,117 followers  1,653 following
Ramaders de la Vall Fosca

9 posts  480 followers  67 following

Associacio Ramaders.cat

Junts arribarem més lluny

124 posts  2,117 followers  1,653 following

Ramaders i Pagesos

Animeu-vos a enviar les vostres fotos i 
donar-vos a conèixer # #  
100%Pagès $ $ $

Com es presenten a les xarxes: conceptes i missatges

Ramaderes.cat
251 posts  6,412 followers, 179 following
Contacta amb nosaltres, promou la terra%  
Twitter @ ramaderescat 
FB @ ramaderes de catalunya 
YT @ ramaderes.cat 
& enllaç al video del 8 de març 2020 
youtu.be/mYx8bDKunUk

Grupo de mujeres ganaderas y pastoras de extensivo 
de toda España. MUJERES DE TIERRA, VIENTO Y 
GANADO ' ( ) * + , -  
www.ganaderasenred.org

Ganaderas en red
251 posts  6,412 followers, 179 following

Mujeres ganaderas: Compañeras somos,amigas 
seremos,como cabras estamos y así seguiremos.

Ganaderas y punto
162 posts  742 followers 305 following

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmYx8bDKunUk&e=ATN-OU0qCwNiKeTIV8w69BsVhif0iEZaoTN-tYmMQiHMKJHTkvbJjUv8LSbApYOku21pWrthV-VbBaOp3WvDqQ&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmYx8bDKunUk&e=ATN-OU0qCwNiKeTIV8w69BsVhif0iEZaoTN-tYmMQiHMKJHTkvbJjUv8LSbApYOku21pWrthV-VbBaOp3WvDqQ&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ganaderasenred.org%2F&e=ATPHA1xtgJA6UYklRE4H0yf_2W9z4G3q4FE8BmB-l-5BWe3yV6ctEsyhdxTSvoBjhJ9nTA6YEXmb487i544weg&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ganaderasenred.org%2F&e=ATPHA1xtgJA6UYklRE4H0yf_2W9z4G3q4FE8BmB-l-5BWe3yV6ctEsyhdxTSvoBjhJ9nTA6YEXmb487i544weg&s=1


Ramaderes.cat Ganaderas en red

Ramaderes en xarxa



Ramaderes.cat Dulceida

Ramaderes en xarxa



Preguntes i eixos de la taula rodona

Línies	de	debat:	

̣ Com participen els ramaders/es d’extensiu i els pastors/es en les xarxes 
socials. 

̣ Visibilització de la ramaderia extensiva a les xarxes respecte a la intensiva. 

̣ Utilitat de les xarxes socials (valorització i comercialització del producte). 

̣ Visibilització de la dona ramadera. 

La ramaderia extensiva i les xarxes socials com a 
eina de futur pel sector?



Els i les participants a la taula rodona

Ramadera i pastora (  
@canmimo_pastorsartesans 
Enginyera agrícola 
Feminista ♀  
Una cabreta més del meu ramat.

1,069 posts  2,971 followers  1,447 following

La Cabra Catalana és una de les races 
autòctones de les Terres de Lleida, des de temps 
ancestrals. 

116 posts  734 followers  417 following

Sara Gutíerrez 
@30cabres

Ramat d'ovelles transhumant que conviu entre les 
vinyes i oliveres del celler de La Vinyeta i el Cap de 
Creus. arkadia.cat

235 posts  1,639  followers  44 following

Amb la llet del nostre petit ramat de cabres, fem 
un formatge artesà que t'endinsa en el paisatge 
de La Cerdanya.
Venda directa, consulteu horaris www.rtve.es/v/
5957620/?t=17m23s

238 posts  3,291 followers  264 following

Víctor Rojas 
@arkadia1989

Mateo Carrocio  
@cabracatalana

Merlès Martínez 
@lapastoradelmimo

https://www.instagram.com/canmimo_pastorsartesans/
https://www.instagram.com/canmimo_pastorsartesans/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Farkadia.cat%2F&e=ATPY9FpKkQdTqm1r-yhnCo-h6Sl8sEw33ASjrN-jGrCz0IqupskmNgRKW2-098dHeGuws2FKWqBVA2w5oDOk9g&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Farkadia.cat%2F&e=ATPY9FpKkQdTqm1r-yhnCo-h6Sl8sEw33ASjrN-jGrCz0IqupskmNgRKW2-098dHeGuws2FKWqBVA2w5oDOk9g&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fv%2F5957620%2F%3Ft%3D17m23s&e=ATNZlKvvccP3NC24bxYvO5E-LF4O1Q-fn4DmTc9abX5tLBGegSHHAAqIFk-QIJQywqsz8LKDt2aUElfn8fdZeg&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fv%2F5957620%2F%3Ft%3D17m23s&e=ATNZlKvvccP3NC24bxYvO5E-LF4O1Q-fn4DmTc9abX5tLBGegSHHAAqIFk-QIJQywqsz8LKDt2aUElfn8fdZeg&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fv%2F5957620%2F%3Ft%3D17m23s&e=ATNZlKvvccP3NC24bxYvO5E-LF4O1Q-fn4DmTc9abX5tLBGegSHHAAqIFk-QIJQywqsz8LKDt2aUElfn8fdZeg&s=1

