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RESUM
El pasturatge dels ramats redueix i manté amb baixa càrrega de combustible les àrees estratègiques i
àrees complementàries per a prevenció d’incendis garantint canvis de comportament del foc o facilitant les
tasques d’extinció de possibles incendis. Bona part d’aquestes zones són d’ús forestal, i per això la
vegetació té un valor nutricional baix, factor que produeix una disminució de la productivitat dels ramats que
hi pasturen. El disseny del maneig de l’aprofitament ramader en àrees estratègiques i complementàries ha
de permetre, per una banda, obtenir els resultats esperats per a la gestió del risc d'incendis, però per un
altre costat, ha de definir les intensitats de pasturatge adequades, periodicitat de l’aprofitament pastoral,
aportació de suplement alimentari, i altres criteris que permeti a les explotacions ramaderes participar-hi
sense veure's gaire afectada la seva productivitat. S'identifica la necessitat de dissenyar materials que
demostrin i constatin com la ramaderia extensiva pot ser una eina vàlida per a gestionar el risc d'incendis, i
alhora serveixin per a mostrar a explotacions extensives que es volen sumar a projectes d’aquest tipus com
dur a terme el pasturatge d’aquestes zones. També cal exposar els treballs silvícoles a desenvolupar en
aquestes àrees, o les inversions necessàries en infraestructures ramaderes, per a facilitar-ne el seu
pasturatge.

01. Objectius

03. Àmbit d’aplicació

Elaborar materials de difusió sobre el maneig
ramader de les explotacions que fan pastoralisme en
àrees estratègiques i complementàries de prevenció
d’incendis, així com de la gestió pastoral d’aquestes
zones, i dels tractaments silvícoles i altres treballs a
desenvolupar per a facilitar l’aprofitament amb
ramats.

L’àmbit principal on es desenvoluparà el projecte
seran les zones estratègiques i complementàries per
a prevenció d’incendis de la part nord de la comarca
de l’Alt Empordà, així com la base territorial de les
explotacions que porten ramat a aquestes zones.
També
s’agafarà
algun
exemple
d’àrees
estratègiques i complementàries fora d’aquest àmbit
d’actuació.

02. Descripció
previstes

de

les

actuacions

- Activitat 1. Elaboració d’un document en format pdf
(“Guia de pastoralisme en àrees estratègiques per a la
prevenció d’incendis”) exposant les característiques del
maneig pastoral en aquestes zones vulnerables, i els
principals costos que poden suposar per les explotacions
ramaderes que desenvolupin aquestes tasques.
‐ Activitat 2. Elaboració de dos fitxes explicatives del
maneig de les explotacions que participen del projecte
Ramats de Foc, i per una altra banda, fitxes del maneig
pastoral a escala de parcel·la classificada com àrea
estratègica.
- Activitat 3. Vídeo divulgatiu explicant el projecte Ramats
de Foc, el maneig ramader de les explotacions que hi
participen, i la gestió de les àrees estratègiques amb
bestiar.
‐ Activitat 4. Jornada de transferència exposant la gestió
d’una explotació ramadera que participa del projecte
Ramats de Foc, i la presentació de l’aprofitament pastoral
d’una parcel·la demostrativa.

Figura 1. Zones de gestió per a prevenció d’incendis
de la part nord de l’Alt Empordà. En blau es marquen
zones estratègiques i en groc es marquen àrees
complementàries.
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Pressupost total del projecte: 24.350,00 €
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DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Jornada PATT a la zona àmbit d’actuació del projecte.
Document pdf “Guia de pastoralisme en àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis”.
Fitxes explicatives del maneig general d’explotacions ramaderes que participen en projectes de prevenció
d’incendis, i fitxes del maneig pastoral en àrees estratègiques i complementàries per a prevenció d’incendis,
així com dels treballs de gestió de la vegetació que es desenvolupen en aquestes zones.
Vídeo de divulgació per explicar el pojecte Ramats de Foc, el maneig de les explotcions que participen en
projectes de pastoralisme per a prevenció d’incendis, i el maneig pastoral de les àrees estratègiques i
complentàries per a prevenció d’incendis.
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