Formació
Escoles Agràries

Optimització de pastures, gestió de
boscos i transhumància
Manresa, del 26 de maig al 13 d’octubre de 2021

Presentació i objectius
El pasturatge és una tècnica molt més complexa del què podria semblar a algú que s’ho miri de lluny.
Intentarem donar resposta a alguns dels dubtes que ens plantegen des del sector, des de tres aspectes
íntimament relacionats per les tècniques de pasturatge que s’utilitzen:
• Tenir cura del sòl (mètodes de diagnosi...)
• Tenir cura de la pastura (avaluació de la diversitat, tipologies de pastures...)
• Tenir cura del bestiar (necessitats dels remugants, parasitosis...)
Hom es va adonant, per fi, del rol important que pot jugar el bestiar de pastura en la captura de carboni al
sòl, el manteniment d’espais oberts per la prevenció d’incendis i estudis recents ens mostren que la carn
i la llet de bestiar que pastura en prats i boscos diversificats, té una presència important de fitonutrients
saludables per a les persones...
No deixarem de comentar els treballs que es van fent d’adevesat de boscos i quins tràmits cal seguir per
dur-los a terme i farem una petita incursió en l’activitat ancestral de la transhumància, mirant passat,
present i futur.

Professorat
Neus Vinyals, formadora i assessora de l’ERA.
Raquel Servitja, veterinària i ramadera.
Andreu Salvat, director tècnic i botànic d’Apren.
Marc Taüll, investigador de Sistemes Silvopastorals del Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de
Catalunya.
Gemma Alibes, titular de l’explotació ramadera de boví de carn ecològica Finca Caselles.
Xan Pouliquen, assessor en ramaderia ecològica de Xestión Agrogandeira e Natureza.
Valentí Roger, titular de l’explotació ramadera de boví de llet Can Roger.
Roger Rabés, tècnic amb ramaderia regenerativa i salut integrativa animal.
Marc Gràcia, coordinador Polyfarming.

Realització

Incripcions

Lloc:
Itinerant

Us podeu inscriure a l’Escola Agrària de Manresa
telèfon 93 874 90 60, a/e: ccagraria.manresa@gencat.cat
O a l’enllaç: https://ja.cat/cursos-2021
Coordinadora: Marta López. apicultura09@gmail.com
Cost del curs: 65 euros
S’ha de fer l'ingrés abans de començar el curs al número de
compte IBAN: ES56 0182 4143 2102 0182 9192, especificant
el nom de l’alumne/a i el nom del curs.

Calendari:
Dies 26 de maig,
2, 9, 16, 23 i 30 de juny
14, 21 i 29 de setembre
5 i 12 d’octubre
Horari:
15:30 a 20:30 h
Durada del curs:
50 h

Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions presencials al calendari del curs,
queda condicionada a les mesures establertes en matèria de salut
pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dm. 26 de maig
15:30 a 20:30 h El sòl, base de la fertilitat de les pastures. Mètodes d'avaluació del sòl.
Professora: Neus Vinyals
Visita tècnica d’anàlisi de sòls a la Petita Granja de Claret, finca de cabrum de llet i
altres espècies.
Professores: Neus Vinyals i Raquel Servitja
SESSIÓ 2, dm. 2 de juny
15:30 a 20:30 h Visita tècnica d’avaluació de pastures en funció del seu valor productiu i ecològic i
de la seva diversitat, a la Vall d’en Bas.
Professor: Andreu Salvat
SESSIÓ 3, dm. 9 de juny
15:30 a 20:30 h Tipologies de pastures que podem trobar en climes mediterranis. Aportacions
nutricionals de les pastures.
Professor: Marc Taüll
Visita tècnica a Finca Caselles, explotació ramadera de boví de carn ecològica.
Professors: Marc Taüll i Gemma Alibes
SESSIÓ 4, dm. 16 de juny
15:30 a 20:30 h Els remugants i les seves característiques digestives. Estudi de costos.
Professor: Xan Pouliquen
Visita tècnica d’observació i diagnosi de bestiar a Can Roger, finca de boví de llet
ecològica.
Professors: Xan Pouliquen i Valentí Roger
SESSIÓ 5, dm. 23 de juny
15:30 a 20:30 h Sistemes de pastura dirigit en agricultura regenerativa (prv, maneig holístic,..).
Pasturatge com a eina de millora del sòls.
Professor: Roger Rabés
SESSIÓ 6, dm. 30 de juny
15:30 a 20:30 h Els animals com a eina de gestió en una finca regenerativa. Visita a les Planeses.
Professor: Marc Gràcia
SESSIÓ 7, dm. 14 de setembre
15:30 a 20:30 h Les pastures i els paràsits. Quin cicle té cadascun? Quines rotacions es poden fer
per combatre’ls? (per confirmar)
SESSIÓ 8, dm. 21 de setembre
15:30 a 20:30 h Ajuts i tràmits de gestió forestal de la diputació. (per confirmar)
Visita tècnica. Complementació de l’alimentació a bosc. (per confirmar)
SESSIÓ 9, dm. 28 de setembre
15:30 a 20:30 h Plans de millora per l’aprofitament ramader del bosc. Adevesaments i altres
intervencions (per confirmar)
SESSIÓ 10, dm. 5 d’octubre
15:30 a 20:30 h Evolució i futur de la transhumància i dels camins ramaders. (per confirmar)
SESSIÓ 11, dm. 12 d’octubre
15:30 a 20:30 h Tràmits legals per la transhumància (per confirmar)
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