
 

 

      
 

 
ACCIONS DE RECERCA I GESTIÓ EN LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL 
CANVI GLOBAL EN L’ÀMBIT AGROFORESTAL 2022 
 
 
En el marc de les accions de recerca i gestió en la mitigació i adaptació al canvi 
global en l’àmbit agroforestals, la Diputació de Girona ha concedit una ajuda al 
CTFC per un import de 29.950 € per a l’any 2022.  
 
Es duran a terme tres estudis: 
 
Anàlisis multicriteri per a la identificació d'àrees prioritàries de gestió 
per a la prevenció de grans incendis forestals: cas de la Unitat de 
Paisatge Garrotxa d’Empordà del Catàleg de Paisatge de les Comarques 
Gironines  
 
S´ha realitzat un mapa on s´identifiquen les àrees prioritàries de gestió forestal 
per a la prevenció de grans incendis forestals (GIF) a la UP Garrotxa d´Empordà, 
en base a:  
 

- la informació del paisatge forestal i els escenaris climàtics proveïts pel servidor 
PREVINCAT 

- la validació de la informació anterior, a camp i pels experts del grup de treball 
constituït en el marc del projecte  

- l’ús de simuladors del comportament del foc 
- reunions per a la definició dels criteris, i els seus pesos, a tenir en compte a 

l´hora de definir aquestes àrees prioritàries de gestió  
- eines d’ajuda a la presa de decisió basades en mètodes d’anàlisi multicriteri 

 
 
 
Millora del coneixement i la conservació de la biodiversitat en els 
sistemes agro-ramaders de la província de Girona   
 
L’àrea ocupada pels Sistemes d’Alt Valor Natural agro-ramaders (SAVN) d’un 
país o d’una regió és un dels indicadors proposats per la Comissió Europea 
pensat per a fer el seguiment i avaluació de l’impacte econòmic, social i 
ambiental del Programa de Desenvolupament Rural. Són àrees amb un especial 
interès i valor ambiental, ja sigui perquè són zones agrícoles molt heterogènies, 
perquè contenen més vegetació natural i semi-natural pasturada, o perquè 



 

 

mantenen una major nombre d’espècies i/o hàbitats amenaçats i/o amb interès 
comunitari. L’any 2020 es va dur a terme un primer estudi per identificar i 
localitzar geogràficament els SAVN de la província de Girona, a escala de 1x 1 
km. Un cop localitzades aquestes àrees a nivell espacial, el projecte d’enguany 
té un objectiu doble: en primer lloc cal entendre i descriure com són aquestes 
àrees SAVN i agrupar-les per tipologies, segons el sistema agrícola que hi ha al 
darrera (per ex. vinyes i oliverars) o segons el tipus d’hàbitat o espècies que hi 
predominen. En segon lloc es volen proposar una sèrie de mesures de gestió i 
conservació dirigides a aquestes categories o tipologies de paisatges definides 
en el punt anterior. Tot plegat, ha de permetre ajudar a definir estratègies i 
línies d’acció per a millorar i orientar les polítiques ambientals i de conservació 
que es puguin aplicar en el futur a les zones SAVN de Girona i alhora tenir més 
capacitat per influir en les polítiques sectorials.   
 
Caracterització i aptitud farratgera de les pastures herbàcies del 
Ripollès 
 
Pel que fa a les pastures herbàcies del Ripollès, les accions consistiran en: 
 
- caracteritzar la tipologia de pastura amb major superfície a la comarca del 
Ripollès, donant una orientació de la seva productivitat i el seu valor nutritiu, 
així com la seva composició florística, i fer una proposta d'indicadors de 
sobrepasturatge.  
 
- determinar la superfície que als darrers 25 anys ha passat de ser espai obert 
(pastures o conreus) a tenir un ús del sòl actual de matollar o bosc 
 
- fer una relació de plantes vulnerables o amenaçades presents en zones de 
pastures a la comarca del Ripollès, que puguin dificultats de conservació amb el 
pasturatge, i apuntar mesures de compatibilització i ramats 
 


