Pastoralisme en àrees
estratègiques per a
prevenció d’incendis
Jornada tècnica
Orpí, dimarts 29 de novembre de 2022

Presentació

Programa

El pasturatge dels ramats pot ajudar a reduir i
mantenir amb baixa càrrega de combustible les
àrees estratègiques i complementàries per a
prevenció d’incendis. Bona part d’aquestes zones
són de clima sec, aspecte que incideix en que la
vegetació tingui un valor nutricional pobre i la
productivitat dels ramats sigui baixa. Tot i això, el
consum del bestiar pot ajudar a disminuir la
fitomassa herbàcia i la part de la biomassa arbustiva
corresponent a combustible fi, amb variacions
segons el tipus d’espècie animal i també segons la
tipologia de vegetació.

9.00 h

Registre d’assistents

9.35 h

Presentació de la jornada

En el marc dels ajuts de gestió forestal sostenible,
s’ha començat a desenvolupar una mesura
d’introducció del bestiar en àrees estratègiques i
complementàries en que es remunera a pastors i
ramaders quan s’assoleix una reducció significativa
de la vegetació. Cal definir aspectes de maneig dels
ramats i de la base territorial pasturada que puguin
ajudar a assolir un bon control de la vegetació.

10.30 h

Aquesta jornada forma part de l’activitat de
demostració “Pastoralisme en àrees estratègiques
per a prevenció d’incendis”, operació 01.02.01
(transferència tecnològica) del PDR de Catalunya
2014-2020.

Sr. Jordi Reixachs, president de l’Associació de Propietaris
Forestals Miralles-Orpinell.

9.45 h

Pastoralisme com a eina per a prevenció d’incendis
en àrees estratègiques: l’exemple del projecte
Ramats de Foc
Sr. Guillem Canaleta i Sr. Marc Arcarons, Ramats de Foc.

Aspectes de maneig del ramat i de la base territorial
pasturada en àrees estratègiques per a prevenció
d’incendis
Sr. Marc Taüll, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC).

12.00 h

Visita a zones d’àrees estratègiques on s’han
realitzat diversos treballs d’estassada i cremes
prescrites, una part dels quals es mantenen amb
pasturatge del bestiar

13.30 h

Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Can Morei
Plaça de l’Esglèsia, s/n
08787 Orpí

Organització

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sr. Marc Taüll
A/e: marc.taull@ctfc.cat

Col·laboració

APF Miralles-Orpinell
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