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RESUM
Fins fa unes dècades, el guaret era un element clau des del punt de vista agronòmic, en el sistema de cultiu
de cereal de secà: el guaret permetia que es regenerés la fertilitat del sòl, i en rotació amb el cereal,
permetia fer front al possible creixement excessiu de determinades males herbes en els cultius. Avui en dia
hi ha alternatives agronòmiques als guarets, com ara els adobs o determinats herbicides, que permeten
cultivar cada any les parcel·les sense necessitat de deixar reposant la terra. Tot i això, el guaret continua
sent cabdal des d’un punt de vista ambiental i, concretament, per la supervivència de les poblacions
d’ocells estèpics de la plana de Lleida.
Actualment en el món de la recerca es disposa de coneixements que permeten compatibilitzar la gestió
agrícola dels guarets i la conservació de la fauna. Transferir aquest tipus de coneixements és bàsic per tal
millorar la gestió sostenible del secans de la plana de Lleida, entre d’altres coses perquè els agricultors
s’encarreguen d’aplicar la majoria de mesures. A més a més és important que els principals agents
implicats en la gestió agrària tinguin un retorn d’informació sobre els efectes positius de la gestió basada en
els guarets que s’està duent a terme a diferents nivells.

01. Objectius

03. Àmbit d’aplicació

Aquest projecte pretén recopilar, posar en valor i
transferir al sector agrari, els coneixements actuals
sobre la gestió de guarets i els seus efectes
beneficiosos sobre la fauna, i concretament sobre
els ocells estèpics, sense deixar de banda la gestió
de les males herbes, un dels factors més importants
pels agricultors.

La xarxa de guarets que formen part del projecte
s’ubica als espais de Xarxa Natura 2000 de la plana
de Lleida.

02. Descripció
previstes

de

les

actuacions

1. Compilació, integració i anàlisi de treballs sobre la
resposta dels ocells estèpics a les diferents
tipologies de gestió de guarets.
2. Elaboració de material de difusió enfocats al
sector on es resumeix les característiques que
haurien de tenir els guarets per afavorir la fauna.

Figura 1. Guarets SIE (roig) i no SIE (groc) segons el
mapa de cultius_DUN del 2019 i espais Xarxa Natura
2000 (verd) de la Plana de Lleida.

3. Redacció i edició d’un Manual de gestió de
guarets que es pugui descarregar de la web del
CTFC lliurement, i vinculat també a les webs del
DARP (RuralCat i Xarxa-i.cat) així com editar uns
quants exemplars en paper que puguin ser
distribuïts entre agricultors i tècnics gestors del
territori.
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4. Coordinació de 2 jornades PATT amb l’objectiu de
difondre els resultats del projecte entre els
agricultors de la plana de Lleida.
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PRESSUPOST
Pressupost total del projecte: 29.485,00 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.678,55 € (43%)

DIFUSIÓ DEL PROJECTE
2 Jornades PATT
Edició del Manual de gestió de guarets
Edició de tríptic informatiu sobre el projecte
Aquests 3 productes principals del projecte seran transferits al sector aprofitant xarxes socials, publicacions
tècniques, contactes amb xarxes i gremis sectorials, a través de la xarxa.icat Ruralcat i directament traslladant
resultats als agricultors.
Amb el finançament de:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
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