Models ramaders de gestió
de pastures de muntanya
Jornada tècnica
VILAJUÏGA, divendres 29 de novembre de 2019
Presentació
Actualment el sector ramader, de la
mateixa manera que el sector agrari
en general, passa un moment delicat
pel que fa a la seva continuïtat; cada
cop hi ha menys pastors i ramats, el
nombre d’explotacions ramaderes s’ha
anat reduint de forma accelerada en
els darrers 20 anys. Aquests efectes
es veuen incrementats en la muntanya
mitjana, com per exemple al Cap de
Creus.
Els efectes immediats de l’abandonament són l’homogeneïtzació paisatgística i d’hàbitats, amb el conseqüent
augment del risc d’incendi, pèrdua de
biodiversitat, augment dels fenòmens
erosius i degradació de sòls.
Són, però, moltes les iniciatives que
estan sorgint arreu del territori català
que posen en valor la pastura com a
eina local de desenvolupament
socioeconòmic i de conservació i
millora de la biodiversitat.
En aquesta jornada s’exposaran
algunes de les experiències més
reeixides de models de ramaderia
existents al territori català i que poden
ser funcionals al Cap de Creus.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Life Montserrat: pastures per la conservació de la biodiversitat i
prevenció d’incendis forestals
Sra. Leire Miñambres, Servei d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
10.30 h BCN Smart Rural: prevenció d’incendis i suport al sector
agroforestal
Sra. Laura Megías, ARCA, Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.
Sr. Pere Navarro, Diputació de Barcelona.
11.00 h Boscos de pastura: foment de la silvopastura i prevenció d'incendis
Sra. Judit Perarnau, Consorci del Lluçanès.
11.30 h Metodologia del maneig holístic de pastures i experiències locals
Sr. Manel Badia, Agroassessor.
12.00 h Pausa
12.30 h Vedella ecològica dels Aiguamolls
Sr. Marc Colls, Can Colls SCP.
13.00 h Pasturabosc: gestió forestal amb ramat de cabres i ovelles
autòctones
Sra. Judit Nadal, Pasturabosc.
13.30 h Ramats de Foc, prova pilot per a la gestió d’incendis amb pastures
Sra. Emma Soy, Fundació Pau Costa.
Sra. Judit Nadal, Pasturabosc.
14.00 h La Vaca de l’Albera: un tresor a conservar o a oblidar?
Sra. Marta Carola, Associació de Ramaders de la Vaca de l’Albera.
14.30 h Taula rodona
15.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
Centre d’Acollida Turística de Vilajuïga (CAT)
GI-610 (rotonda d’entrada a Vilajuïga)
17493 – VILAJUÏGA
https://goo.gl/maps/ii8GY2A7viN2

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del:
Centre d’Informació del Parc Natural de Cap de Creus
(Tel.: 972 193 191 - A/e: opalou@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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