Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

La incorporació dels serveis ambientals de la silvopastura
prescrita a la cadena de valor del producte agroalimentari de
pastura: estratègies de transferència tecnològica per ramats
tècnics
Resum
Aquest projecte pretén inventariar, revisar i aplicar en la modernització del sector ramader el
coneixement actual en els àmbits de la silvopastura, de la gestió d’incendis forestals i de la
comercialització de productes alimentaris. Aquesta actualització tècnica ha de permetre (aprofitant els
recursos ja existents i sense crear noves estructures ad hoc) millorar el rendiment dels sistemes i
circuits ja establerts, alhora que explorar i crear noves oportunitats econòmiques i racionals d’acord amb
la situació socioeconòmica actual.
L’objectiu tècnic final del projecte presentat (foment de la viabilitat econòmica de la ramaderia extensiva
a partir de la implementació de plans de pastura prescrita, d’innovació tecnològica i de la venda en
circuit curt del producte agroalimentari de pastura) no és més que l’argument per obrir les portes a un
nou recurs per a les explotacions agropecuàries i contribuir a aconseguir la seva sostenibilitat i viabilitat
econòmica.
L’acreditació d’uns productes que provenen d’explotacions ramaderes implicades amb la gestió racional
del paisatge (en termes d’ecologia i d’economia) busca promoure canvis profunds en l’economia
agropecuària i forestal, així com en el consumidor, amb un canvi social en la percepció, en la implicació i
en el compromís davant del paisatge on viu i que ha de llegar a les properes generacions.

Objectius
Objectiu principal:
−Fomentar la viabilitat econòmica de la ramaderia extensiva a partir de la implementació de plans de
pastura prescrita, d’innovació tecnològica i de la venda en circuit curt del producte agroalimentari de
pastura.
Objectius complementaris:
−Implementar millores tecnològiques i logístiques per modernitzar i augmentar l’eficiència en el
maneig dels ramats.
−Desenvolupar estratègies de comercialització en circuit curt a través de les carnisseries adherides al
Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines per potenciar el consum de
productes silvo-ramaders de qualitat locals (carn, làctics, llana...).
−Sensibilitzar a la població sobre:
 el consum amb compromís local i la seva relació amb la preservació del paisatge.
 el consum saludable de productes d’origen animal saludable i amb compromís social, ètic i
mediambiental.
 l’ecologia dels incendis forestals i la necessitat d’aprendre a conviure-hi (consciència del risc i
responsabilitats en l’autoprotecció).
−Transferir el coneixement tècnic de la pastura prescrita per tal de quantificar econòmicament els
serveis ambientals de la silvopastura (valoració de les dades que se n’obtinguin des dels àmbits de la
recerca i de l’administració corresponents).
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Conclusions
Les conclusions del projecte s'obtindran de l'estudi, anàlisi i valoració de resultats obtinguts en les
diferents experiències programades (fase de pla pilot del Grup Operatiu).

Líder del Grup Operatiu
Entitat: GREMI DE CARNISSERS
E-mailGIRONINES
de contacte:

I XARCUTERS ARTESANS DE LES COMARQUES

angelsegarra@gremigirona.cat

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
FORESTAL
MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT
OVÍ I CABRUM
QUALITAT I COMERCIALITZACIÓ
VAQUÍ DE CARN

Difusió del projecte

Tipologia d'entitat:
Gremi d'artesans

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Girona

Comarca/ques
Selva
Ripollès
Pla de l'Estany
Gironès
Garrotxa
Cerdanya
Baix Empordà
Alt Empordà

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Publicació dels documents a les webs dels respectius membres del Grup Operatiu.
Jornada tècnica als membres del Gremi.

Pàgina web del projecte
www.gremicarn.com
www.paucostafoundation.com

Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Novembre 2015

Pressupost total:

20.000,00 €

Data final (mes-any): Setembre 2016

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

7.980,00 €
6.020,00 €
6.000,00 €

Estat actual: Executat

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
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Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es
convoquen els corresponents a 2015.
Id. projecte: 94 2015
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