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Resum
La silvopastura és l’aprofitament pastoral de terres en que una part de l’oferta farratgera es 
basa en el component llenyós. Es tracta d’una activitat tradicional que es pot redirigir cap a 
les àrees de baixa càrrega de combustible i esdevenir un aliat de primer ordre en la preven-
ció d’incendis forestals, tot permetent mantenir, amb mitjans sostenibles, un baix nivell de 
combustible vegetal de forma pràcticament contínua. L’acció del bestiar limita, o fins i tot 
pot arribar a eliminar, la necessitat d’intervenció amb mitjans mecànics en aquestes àrees, 
el que es tradueix en una menor necessitat de despesa pública per al seu manteniment. 
Alhora, esdevé una oportunitat de diversificació d’ingressos per a les explotacions, que 
poden afegir valor a la seva activitat prestant un servei ambiental d’interès per a la societat.

En aquest article s’exposen tres casos d’àrees estratègiques per a la prevenció d’incen-
dis forestals mantingudes mitjançant pasturatge a l’Alt Empordà. També es presenten 
mesures que utilitzen la ramaderia extensiva com a instrument per la prevenció d’in-
cendis, com ara la línia d’ajuts del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
(PDR) gestionada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP), i els projectes RAMATS DE FOC, ALBERAPASTUR i MIDMACC.
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La silvopastura com 
a eina de prevenció 
d’incendis

La silvopastura ha estat una de les acti-
vitats tradicionals que s’han realitzat per 
aprofitar el medi, i que ha modelat forta-
ment el paisatge. A les darreres dècades, 
però, els canvis socioeconòmics de la 
nostra societat han impulsat un èxode 
de les zones rurals que s’ha traduït en un 
abandonament de les activitats agrícoles i 
forestals. Aquests canvis socials han pro-
vocat la disminució de terres agràries i el 
trencament del mosaic agrícola-forestal. 
A les zones de bosc hi ha hagut un tan-
cament de les capçades, tot generant 
estructures amb poques discontinuïtats, 
tant horitzontals com verticals. S’ha creat 
un paisatge, que en un context de canvi 
climàtic, és molt vulnerable als incendis 
forestals d’alta intensitat.

Les explotacions de ramats extensius no 
paren de disminuir, en especial les del sec-
tor oví, que a les darreres dècades ha patit 
una forta regressió de la cabana ramadera. 
El sector boví de carn, l’equí, i el cabrum, 
encara que també han patit una disminu-
ció del nombre total d’explotacions, acon-
segueixen mantenir o fins i tot augmentar 
una mica el seu cens a escala del global de 

Catalunya. Els ramats, però, es concentren 
al Pirineu, Prepirineu, i altres massissos 
interiors amb clima de tendència humida, i 
és molt acusada la seva regressió en zones 
de clima sec, que alhora són les que tenen 
més alt risc d’incendi.

A les darreres dècades s’han potenciat les 
actuacions silvícoles per a fer front als 
incendis forestals, bàsicament mitjançant 
inversions públiques. Primer s’impulsaren 
estructures lineals de baixa densitat d’arbrat, 
els tallafocs clàssics. Posteriorment, el con-
cepte ha evolucionat fins a definir superfí-
cies més grans que es pretenen mantenir 
amb baixa càrrega de combustible, avui 
anomenades àrees estratègiques (AE) o 
punts estratègics de gestió (PEG), on és pos-
sible promoure l’activitat silvopastoral.

El programa desenvolupat per l’Estat fran-
cès als anys 80 va ser pioner al sud 
d’Europa, i ha evolucionat en diverses 
generacions d’ajuts agroambientals i ha 
arribat fins avui en dia, formalitzat en 
un contracte plurianual entre el rama-
der i l’Administració. A l’Estat espanyol, 
Andalusia va començar a desenvolupar 
el seu propi programa l’any 2005, amb 
finançament exclusivament autonòmic, i 
15 anys després es pasturen més de 6.000 
ha per a prevenció d’incendis en terrenys 
de titularitat pública. També Madrid o 
Canàries han desenvolupat programes 
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Figura 1. 
Localització dels 

casos d’estudi 
de silvopastura 

preventiva.

impulsats i finançats pels seus propis 
governs autonòmics. Així, a Canàries es 
pasturen actualment 5.500 ha per a pre-
venció d’incendis, i a Madrid 2.500 ha 
més. Aragó també ha impulsat el pasturat-
ge de zones tallafoc amb convenis entre 
administracions i ramaders (Ruiz-Mirazo, 
en premsa). Mentrestant, a la Comunitat 
Valenciana s’impulsà una xarxa de zones 
tallafoc des de l’any 1996 i es realitza-
ren assajos per a verificar l’eficiència del 

pasturatge (Ruiz-Mirazo, en premsa), i des 
de 2019 s’ha activat una mesura del PDR 
per a pasturar aquestes zones.

A Catalunya, durant el període 2005-
2015 es varen impulsar convenis entre el 
DARP i la principal associació del sector 
oví - cabrum (FECOC), i des de l’any 2016 
s’ha implantat una mesura del PDR dins 
la convocatòria anual d’ajuts a la gestió 
forestal sostenible (Taula 1).

Taula 1. Resum de la mesura de silvopastura preventiva dels ajuts a la gestió forestal sostenible 
en base al PDR a Catalunya.

Els ajuts PDR per al control de combustible mitjançant pasturatge

Des de 2016 el DARP inclou en la línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible el concepte de 
manteniment d’àrees de baixa càrrega de combustible mitjançant pasturatge. És inclosa en el 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i cofinançada amb fons FEADER. Poden 
acollir-s’hi titulars d’explotacions ramaderes que actuïn en zones elegibles corresponents a àrees 
estratègiques (AE) i complementàries (AC) prèviament planificades, incloses en perímetres de 
protecció prioritària (PPP) i en punts estratègics de gestió (PEG) definits pel Cos de Bombers.

Els ramaders beneficiaris reben un import fix de 300 € i una quantitat variable amb un màxim 
de 140 €/ha per a les àrees estratègiques i de 70 €/ha en les complementàries, modulats segons 
la tipologia de la vegetació pasturada, el pendent del terreny, la distància a les cledes i/o punts 
d’aigua, i són certificats segons el grau d’assoliment dels objectius de consum respecte el 
creixement anual de la vegetació herbàcia (90%) i arbustiva (65%). En la convocatòria 2019 a tot 
Catalunya va haver-hi 37 sol·licituds per pasturar una superfície de 2.200 ha i se n’han aprovat 
28 (11 de les quals a l’Alt Empordà), amb 1.306 ha atorgades, pendents de certificació durant la 
tardor de 2020.

Més informació: Guia tècnica de manteniment d’àrees de baixa càrrega de combustible 
estratègiques i complementàries per la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge 
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/09653/m0609-an22.pdf
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A continuació es descriuen tres expe-
riències d’àrees estratègiques per a la 
prevenció d’incendis forestals mantingu-
des mitjançant pasturatge a l’Alt Empordà 
(dos al municipi de La Jonquera, i una al 
municipi de Capmany (Figura 1) i els pro-
jectes RAMATS DE FOC, ALBERAPASTUR i 
MIDMACC (Taula 2).

Taula 2. Resum dels projectes de silvopastura 
preventiva presentats en aquest article.

El projecte RAMATS DE FOC aplega 
ramaders, bombers, forestals i carnissers 
per tal de potenciar la ramaderia extensiva, 
prevenir incendis i oferir als consumidors un 
producte de qualitat i amb alt valor social i 
ambiental.

www.ramatsdefoc.org

El projecte POCTEFA ALBERAPASTUR 
(INTERREG), promou la gestió concertada 
transfronterera de la pastura al massís de 
l’Albera, la valorització de la raça bovina 
autòctona, i el desenvolupament de la 
silvopastura preventiva a l’espai mitjançant 
inversions sobre el terreny i assistència 
tècnica als ramaders.

alberapastur.eu/ca/homepage-extended/

El projecte LIFE MIDMACC promou 
l’adaptació al canvi climàtic de les zones 
de muntanya mitjana de la Rioja, Aragó i 
Catalunya mitjançant mesures de gestió 
com la recuperació de pastures i la 
introducció de ramaderia extensiva per la 
prevenció d’incendis. 

https://life-midmacc.eu/

El projecte RAMATS 
DE FOC 

Ramats de Foc és un projecte de silvo-
pastura prescrita impulsat per la Fundació 
Pau Costa en col·laboració amb el Gremi 
de Carnissers de Girona, els de Bombers 
de la Generalitat, i el DARP, que té la finali-
tat de potenciar la contribució dels ramats 
en la gestió del risc d’incendis mitjançant 
l’extensió de la pastura en zones estra-
tègiques i dotar de valor afegit aquesta 
activitat. El projecte, a més, busca afavorir 
la continuïtat de l’activitat ramadera en el 
territori, per la seva doble tasca alimentà-
ria i paisatgística, i enfortir el vincle entre 
el pastor i l’establiment local.

En el marc del projecte, com a eina per 
dotar de visibilitat i valor afegit als produc-
tes de les explotacions participants, es con-
ceptualitza el distintiu de Ramats de Foc 
per certificar el recolzament en el control 
del risc d’incendi efectuat pel ramat. 

Promoure el consum de ramats que gesti-
onen els boscos vol dir també afavorir un 
canvi de percepció de la societat perquè 
aquesta comprengui que una determi-
nada gestió del territori permet evitar els 
grans incendis que més danys ocasio-
nen, i que amb accions tan simples com 
consumir productes de ramats propers ja 
s’està contribuint a mantenir els paisatges 
adaptats al foc. 

Després d’una primera prova pilot duta a 
terme els anys 2016-2018 al Baix Empordà, 
el projecte s’impulsa arreu de les comar-
ques Gironines a partir de 2019. A les àrees 
elegibles pels ajuts PDR, es promou la pre-
sència de ramats que puguin ocupar-se de 
la tasca del manteniment d’aquests espais. 
El seguiment de la tasca duta a terme pels 
ramats així com el control dels seus resul-
tats és dut a terme per tècnics del DARP, en 
el marc del programa d’ajuts mencionat. 

El projecte Ramats de Foc s’ocupa de cer-
car explotacions ramaderes i incentivar-les 
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a dur a terme aquesta tasca mitjançant 
suport tècnic i logístic. També ofereix una 
plataforma de comercialització a les explo-
tacions participants per tal de visibilitzar i 
valoritzar el seu producte i la tasca social 
i paisatgística que duen a terme, mitjan-
çant la creació de la marca i la seva difusió 
i incorporant nous punts de venda que 
reconeguin el valor afegit del producte.

Actualment formen part del projecte 22 
explotacions ramaderes, que gestionen 
prop de 550 ha d’àrees estratègiques per la 
prevenció d’incendis. Els productes Ramats 
de Foc són venuts a 17 carnisseries i 12 
restaurants. El futur del projecte passa per 
consolidar la seva tasca a la regió de 
Girona, ampliar la superfície d’àrees estratè-
giques mantingudes mitjançant la silvopas-
tura i consolidar una bona comercialització 
dels productes, així com iniciar el procés 
d’implementació a la resta de Catalunya.

El cas del corredor 
d’infraestructures 
(Capmany)

Descripció de l’explotació 
ramadera

Aquest sector és gestionat per l’explotació 
ovina del ramader Jordi Giró, amb 750 
caps reproductors, en règim semi-exten-
siu (Taula 3). Les ovelles buides general-
ment s’alimenten pasturant, mentre que 
les ovelles en període de cria reben com-
plement a l’estable encara que també 
surtin a pasturar. La base territorial està 
formada principalment per cultius i ros-
tolls, amb un aprofitament secundari de 
terrenys forestals. L’explotació assoleix uns 
resultats productius força bons, i participa 
en el projecte Ramats de Foc.

El patró de pasturatge més freqüent de 
l’explotació és fer itineraris d’anada i tor-
nada diaris des de Mas de la Caseta, on se 
situa l’estable, cap a les zones de pastura 
que formen la base territorial de l’explo-
tació. Això implica que el ramat pastura 
zones que no són gaire allunyades de l’es-
table, i condiciona molt el possible aprofi-
tament d’àrees de prevenció d’incendis, ja 
que per pasturar-les hauran d’estar situa-
des, preferentment a prop. Quan no sigui 
així, perquè el ramat pugui desplaçar-s’hi, 
haurà de ser prou gran per poder-hi pas-
turar algunes setmanes, amb disponibilitat 
d’aigua per ser abeurada, i d’un espai on 

Taula 3. Resum sector 1.

Sector Capmany (Corredor d’infraestructures)

Explotació Jordi Giró Segura

Orientació productiva Oví de carn semiextensiu

Cabana i raça 750 reproductors / Ripollesa creuada (lot de buides en extensiu)

Zones de pastura Tipus Superfície Ajuts i actuacions

Serra Blanca/Mas Comte
AE
AC

4,74 ha
1,27 ha

PDR-GFS / desbrossada ALBERAPASTUR
PDR-GFS / desbrossada ALBERAPASTUR

Plana del Merdançà AE 23,71 ha PDR-GFS / desbrossada

Càrrega ramadera 0,54 UBG/ha/any
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poder tancar el bestiar a la nit. Alhora, 
per tal de facilitar el maneig de l’explota-
ció, el pasturatge d’aquestes àrees només 
s’ha de fer amb ovelles que no estiguin 
en cria, i també fora de les èpoques de 
paridera forta del ramat, ja que en aquests 
moments hi ha molta feina a l’estable, i el 
més habitual és que l’explotació concentri 
la mà d’obra per atendre aquesta necessi-
tat. La diagnosi tècnica s’ha realitzat en el 
marc del projecte ALBERAPASTUR.

Descripció de les zones de 
pastura

Les zones de pastura de l’explotació situ-
ades en àrees de prevenció d’incendis es 
troben en dues localitzacions diferencia-
des, separades pel corredor d’infraestruc-
tures de l’Alt Empordà com són la carrete-
ra N-II, l’autopista AP-7, i la línia ferroviària 
de l’AVE. Ambdues localitzacions van ser 
afectades completament per l’incendi de 
juliol de 2012 i posteriorment s’hi van 
realitzar treballs d’eliminació de vegetació 
cremada.

Als entorns de la Serra Blanca hi ha un 
polígon de pastura en zona de baixa càr-
rega de combustible, concretament a la 
finca de Mas Comte, situada entre la línia 
de l’AVE i la N-II. En aquesta localització, 
el ramader disposa d’un tancat mòbil i 
aigua, procedent del mateix mas i del tor-
rent de Bosquerós. Combina la presència 
d’antigues zones de conreu gestionades 
actualment com a prats d’herba espontà-
nia aprofitats a dent pel bestiar amb super-
fícies de sureda esclarissada, que tenen 
molt desenvolupament de matoll, de baixa 
qualitat pastoral, principalment d’espècies 
germinadores del gènere Cistus, afavori-
des pel pas de l’incendi. La tardor de 2020 
hi està prevista una estassada de 8 ha 
en el marc del projecte ALBERAPASTUR. 
L’explotació desplaça el ramat cap aquesta 
zona de pastura almenys durant dues set-
manes l’any, només amb ovelles buides, en 
alguna època en què hi hagi un bon estoc 
d’herba de qualitat a les zones de prat. 

A l’est de les principals infraestructures 
viàries, a la Plana del Merdançà, hi ha 
un altre polígon de pastura preventiva, 
concretament a les finques de Mas d’en 
Broc, Mas Botatxo, i els Banys de la Mercè. 
La vegetació està formada per suredes 
amb un recobriment variable d’entre el 
25 i el 70%, i amb un grau d’afectació pel 
foc també variable, amb un elevat des-
envolupament de l’estrat arbustiu, com 
en el cas de Mas Comte amb presència 
majoritària del gènere Cistus. En aquestes 
localitzacions és on el ramader ha actuat 
més intensament en referència a la recu-
peració de pastures mitjançant desbros-
sament mecànic i posterior manteniment 
del ramat (Fotografies 1 i 2). Limitant amb 
aquesta zona de pastura també hi ha 

Fotografies 1 i 2. Actuacions mecanitzades 
de desbrossament a tocar la carretera N-II per 
permetre el manteniment pastoral posterior.
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vàries parcel·les agrícoles al marge Est de 
la N-II que són gestionades com a prats 
aprofitats a dent pel ramat. Aquesta àrea 
es pastura en itineraris d’anada i tornada 
des de l’estable de Mas de la Caseta, a una 
distància d’1,5 km. Encara que la qualitat 
del sotabosc de sureda sigui pobra, el 
ramader vol continuar fent tasques d’es-
tassada de matollar els següents anys 
perquè se situa en els itineraris d’anada 
i tornada des de l’estable, i això li facilita 
l’aprofitament pastoral de la zona. 

L’estructura de les dues àrees de baixa càr-
rega de combustible pasturades combina 
zones agràries gestionades com a prats 
amb boscos de sureda de recobriment 
variable. L’alimentació del ramat és cor-
recta ja que els prats són productius, i si es 
pasturen en el moment oportú ofereixen 
herba de bona qualitat, i llavors aporten el 
gruix de les necessitats en energia i pro-
teïna pel ramat. Així mateix, les zones de 
sureda són molt poc productives i de qua-
litat pastoral baixa, i serveixen de comple-
ment a les zones obertes i aporten alimen-
tació de volum. Al sotabosc de la sureda les 
principals espècies són del gènere Cistus, 
generalment rebutjades pel bestiar, però 
també poden trobar-s’hi espècies palata-
bles, com el bruc, el garric o l’alzina. 

Pel que fa als ajuts PDR, el ramader va 
acollir-s’hi des de la primera convocatòria 
de 2016 gràcies a la difusió que se’n va fer 
incloent la realització de reunions informa-
tives amb explotacions properes a infraes-
tructures estratègiques, com és aquest cas.

En la convocatòria inicial es van sol·licitar 
un total de 34,40 ha, que malauradament 
no van poder executar-se i es va acabant 
presentant la renúncia per la totalitat de 
l’ajut atorgat.

Posteriorment, i ja durant la convocatòria 
2018, el ramat pastura zones que com-
pleixen les característiques requerides, bé 
perquè han estat pasturades de forma 
continuada, o per la realització d’actua-
cions mecàniques de control de l’estrat 
arbustiu. D’altra banda, i tenint en compte 
els imports d’atorgament, el ramader ha 
assumit nous treballs mecanitzats (des-
brossadora pròpia acoblada al tractor), 
realitzats majoritàriament al marge est de 
la carretera N-II, amb inici a la sortida de 
Capmany en direcció nord cap als Banys 
de la Mercè. Es tracta de terrenys afectats 
per l’incendi de 2012 i antigament pastu-
rats però on es feia necessària una actu-
ació de caràcter mecànic, per possibilitar 

Figura 2. Sectors 
de pastura 

sol·licitats als 
ajuts PDR al 

manteniment 
silvopastoral.
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Fotografia 3.  
Bestiar de 
l’explotació 
Requesens prop 
del Puig Neulós.

l’aparició d’espècies herbàcies i millorar la 
penetrabilitat per part del ramat. 

Pel que fa a la convocatòria 2018, l’actu-
ació realitzada permet el manteniment 
de 9,04 ha d’àrees estratègiques i 1,27 ha 
d’àrees complementàries. La convocatòria 
2019, pendent de certificació, ha suposat 
l’increment de la superfície atorgada fins a 
28,52 ha, majoritàriament en àrees estra-
tègiques (Figura 2).

El projecte 
ALBERAPASTUR 

ALBERAPASTUR és un projecte de coo-
peració transfronterera del programa 
INTERREG-POCTEFA, desenvolupat en 
ambdós vessants del massís de l’Albera i 
zones adjacents, i que té per objectiu el 
manteniment i la valorització dels recur-
sos ramaders així com de les pastures 
tenint en compte la pluralitat de valors, els 
usos del territori, i la prevenció d’incendis 
mitjançant el foment de les pràctiques 
silvopastorals. Aplega 13 socis de perfils 

diversos: ramaderies, organitzacions pro-
fessionals, universitats, centres de recerca 
i administracions, que treballen conjun-
tament en el període 2018-2020, amb un 
pressupost d’1.376.386 € cofinançat amb 
fons FEDER. 

El massís transfronterer de l’Albera presen-
ta característiques paisatgístiques excep-
cionals que són el resultat de la interacció 
estreta entre l’activitat humana i la natura 
(Fotografia 3). La ramaderia extensiva, 
majoritàriament bovina, modela des de 
fa segles aquests paisatges, però l’aug-
ment de la freqüència d’usuaris al massís, 
associada a mancances i un desequilibri 
en la gestió de les pastures, així com la 
disminució de les rendes de les ramade-
ries, amenacen la sostenibilitat d’aquesta 
activitat.

El projecte es basa en la revalorització del 
recurs ramader local com a eina d’atrac-
ció i de desenvolupament econòmic, i de 
gestió del territori transfronterer, a mitjà i 
llarg termini. D’una banda, amb una gestió 
concertada i sostenible de les pastures per 
tal de respondre a la problemàtica dels 
animals errants o als conflictes d’usos. I 
d’altra banda, amb la protecció del mas-
sís potenciant la silvopastura per tal de 
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mantenir-hi els espais oberts i, particular-
ment, els planificats com a àrees estratè-
giques en un sector altament sensible al 
risc d’incendi. 

En aquesta línia, al vessant empordanès, 
el projecte ha promogut una diagnosi 
tècnica de 12 explotacions ramaderes, 
mitjançant una metodologia concertada 
en ambdues vessants, per tal d’avaluar les 
pràctiques pastorals i les necessitats dels 
recursos farratgers. Addicionalment s’ha 
avaluat el potencial ús silvopastoral de 
29 àrees estratègiques de baixa càrrega 
de combustible (2.432 ha), prèviament 
planificades al pla de prevenció d’incendis 
forestals del massís, que ja va ser redac-
tat en el marc d’un altre projecte trans-
fronterer (PRINCALB). Algunes d’elles han 
estat pasturades durant anys (Nebot et al., 
2007), mentre que d’altres ho han estat 
més recentment, i finalment n’hi ha que 
no ho han estat mai.

Finalment, a partir de les diagnosis ante-
riors, s’emprenen actuacions sobre el 
terreny per fomentar el manteniment 
d’aquestes àrees estratègiques, consis-
tents en treballs de millora pastoral (96 ha 
d’estassada i 4 ha de sembra en 7 sectors) 
i la instal·lació d’equipaments ramaders 
(80 ha de tancats, 10 sectors d’abeuradors, 
9 passos canadencs, etc.).

Al vessant rossellonès s’han desenvo-
lupat actuacions similars, amb diverses 
accions d’intercanvi transfronterer tant 
sobre aspectes tècnics com organitza-
tius. Així mateix, s’han organitzat dues 

jornades sobre els sistemes de foment de 
la silvopastura preventiva, que han per-
mès l’intercanvi d’experiències d’Andalu-
sia, Madrid, Comunitat Valenciana, Aragó, 
Occitània i Provença-Alps-Costa Blava.

El cas de Requesens 
(La Jonquera)

Descripció de l’explotació 
ramadera

La finca de Requesens, al municipi de La 
Jonquera, té una superfície de 2.271 ha i 
és gestionada per la societat INVERSIONS 
FORESTALS I RAMADERES, SL (Taula 4). 
En el moment de realitzar el diagnòstic 
pastoral, l’any 2018, unes 1.900 ha eren 
de bosc dens, principalment sureda, amb 
sotabosc molt pobre. Hi havia menys de 
70 ha de pastures, la majoria de les quals 
es desenvolupen en sòls pobres. Els con-
reus estaven degradats amb signes clars 
de sobrepasturatge, essent el major com-
ponent el sòl nu, i també plantes nitròfi-
les rebutjades pel bestiar. La degradació 
dels conreus s’explica per un pasturatge 
continu en què no s’havien respectat 
durant molts anys els períodes de descans 
necessaris per a deixar regenerar l’herba. 
En aquell moment hi havia 260 animals 
reproductors de raça Llemosí de 500 kg 
de pes viu, i el balanç farratger de la finca 
era clarament deficitari. El ramat vivia 

Taula 4. Resum sector 2.

Sector Requesens

Explotació INVERSIONS FORESTALS I RAMADERES, SL

Orientació productiva Boví de carn extensiu

Cabana i raça 140 reproductors / Llemosí – Albera (lots de 20 en cada zona)

Zones de pastura Tipus Superfície Ajuts i actuacions

Requesens AE 6 ha PDR-GFS / desbrossada i sembra (MIDMACC)

Les Vinyasses AE 3,5 ha PDR-GFS / desbrossada

Càrrega ramadera 1 UBG/ha/any
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en condicions semisalvatges, sense estar 
acostumat al fil elèctric, i com a conse-
qüència hi havia un problema de divaga-
ció del bestiar cap al vessant nord, a l’altra 
banda de la frontera. 

El diagnòstic pastoral proposa mesures per 
a la millora de l’aprofitament ramader, com 
ara acostumar el bestiar al fil elèctric, la 
recuperació i ressembra d’antigues pastu-
res, fer tancats als conreus i deixar que el 
bestiar només entri a pasturar quan l’herba 
hagi crescut, la transformació de bosc dens 
a bosc adevesat, o fer lots amb el ramat. 
Es considera que aplicant aquestes mesu-
res hi podria haver un ramat de dimensió 
màxima de 100 - 120 vaques reproducto-
res de 500 kg de pes viu a la finca.

L’explotació ha començat a aplicar aques-
tes mesures, i s’han aconseguit millores 
com per exemple eliminar la divagació 
cap al vessant francès, aspecte relacionat 
principalment amb l’adequació de tancats 
elèctrics. El ramat és actualment de 140 
vaques reproductores, i encara disminu-
irà més. La propietat vol deixar, però, un 
nombre de vaques que sigui suficient per 
a generar ingressos per a mantenir una 
persona treballadora que se n’encarregui 
durant tot l’any. 

S’han començat a adevesar suredes, que 
es pasturen amb lots de 55-60 animals 
adults més els seus vedells. Es proposa 
que els tancats facin entre 3 i 5 ha, per a 
garantir una alta càrrega ramadera instan-
tània, de forma que ajudi a minimitzar el 
rebuig de l’herba. Segons Masson (1999) 
la càrrega a les deveses d’alzina surera 
al departament dels Pirineus Orientals és 
de 0,2 UBM/ha i any, com a resultat del 
seguiment de diverses experiències, refe-
rència que es considera vàlida per l’àmbit 
biogeogràfic de la finca Requesens. Amb 
aquesta càrrega i les dimensions de ramat 
i tancat proposades, el període de pas 
resultant per un tancat seria d’entre 4,5 
–7,5 dies l’any. Es proposa que es facin dos 
aprofitaments, un a la primavera i un a la 
tardor, per exemple. En cas que l’herba 

sigui de baixa qualitat (es determinarà 
visualment si s’aprecia que té moltes parts 
seques) caldrà oferir complement d’user-
da al bestiar quan pasturi la devesa.

Es considera adequat deixar una devesa 
amb recobriment arbori d’entre el 50 – 
60%, atès que ajudarà a controlar millor el 
rebrot del matoll que no pas una devesa 
més oberta. 

L’explotació participa com a soci en el 
projecte ALBERAPASTUR, en el marc del 
qual s’ha realitzat la diagnosi tècnica i es 
cofinancen algunes de les inversions rea-
litzades. A banda, les àrees de seguretat 
de Requesens (6 ha) i les Vinyasses (3,5 
ha) s’han inclòs en les sol·licituds d’ajuts 
PDR a la silvopastura dels anys 2019 i 
2020.

Actuacions del projecte LIFE 
MIDMACC

Un dels objectius principals del projecte 
LIFE MIDMACC és la implementació i el 
seguiment de diferents mesures de gestió 
del paisatge que millorin l’adaptació al 
canvi climàtic i el desenvolupament soci-
oeconòmic de la muntanya mitjana de 
La Rioja, Aragó i Catalunya. Una d’aques-
tes mesures d’adaptació és l’aplicació de 
gestió forestal per a la prevenció del 
risc d’incendi i el seu manteniment amb 
ramaderia extensiva, que es realitzen en 
dues regions d’estudi: Aragó i Catalunya.

A Catalunya, aquesta experiència pilot 
s’està realitzant en un alzinar de la finca 
de Requesens, al Paratge Natural d’Interès 
Nacional de l’Albera. S’ha escollit aquesta 
localització per diverses raons: l’alzinar és 
un dels tipus de bosc més representatius 
de la muntanya mitjana mediterrània lito-
ral i prelitoral, la zona és altament vulne-
rable als incendis forestals, no s’hi duu a 
terme cap gestió forestal des de fa dèca-
des, és un lloc de fàcil accés amb presèn-
cia d’una explotació activa de vaques i 
compta amb l’interès i disponibilitat de la 
propietat.
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L’experiència s’ha realitzat en una parcel-
la d’1,15 ha d’alzinar que ha estat aclarit, 
reduint-hi la densitat d’alzines mantenint 
els exemplars més grans i dominants però 
reduint el recobriment de capçades en un 
50% aproximadament, i s’ha estassat el 
sotabosc. Aquesta parcel·la ha estat sub-
dividida en dos. Una subparcel·la de 0,525 
ha on s’han retirat els troncs i les branques 
i eliminat les restes de tallada i, a conti-
nuació, s’ha realitzat una sembra a eixam 
d’una barreja de llavors amb l’objectiu 
de promoure l’establiment de la pastura 
sota l’alzinar. En la segona subparcel·la de 
0,626 ha s’han retirat els troncs i branques 
comercialitzables i les restes de tallada 
s’han deixat al bosc sense intervenció. 

A més d’aquesta actuació de gestió fores-
tal, i amb l’objectiu de millorar el ren-
diment econòmic de la finca i la seva 
sostenibilitat futura, s’ha recuperat un 
antic camp de pastura, d’unes 3 ha de 
superfície. En aquest camp s’ha estassat el 
sotabosc, s’han tallat alguns arbres, s’han 
recuperat les feixes i fet un llaurat super-
ficial. Després s’ha realitzat una sem-
bra directa mecanitzada amb una barreja 
tipus P3 (dàctil, raigràs anglès, raigràs 
italià, trèvol blanc), juntament amb festu-
ca alta. A més, s’ha promogut la pastura 
en una zona de terrasses recuperades al 
Veïnat de Requesens, d’aproximadament 
2 ha, planificada com a AE. És en aquesta 

zona on s’ha realitzat una sembra manual 
amb una barreja de raigràs, dàctil i userda 
(Fotografies 4 i 5).

Un cop establerta la pastura i a punt per a 
l’entrada del ramat, les parcel·les de bosc 
i de l’antic camp de pastura s’han dividit 
en diferents subparcel·les on es duen a 
terme assajos de càrrega ramadera i es 
fa el seguiment d’una sèrie d’indicadors 
i variables al llarg de 4 anys. Això per-
metrà avaluar d’una banda, en un futur, 
si les actuacions realitzades redueixen la 
vulnerabilitat de l’alzinar als impactes del 
canvi climàtic, especialment al creixent 
risc d’incendi, i d’altra banda, quins tipus 
d’actuacions i de gestió del ramat ajuden 
a millorar la rendibilitat i sostenibilitat de 
la finca a mitjà i llarg termini.

El cas del Pla de l’Arca

El sector del coll del Pertús es conside-
ra estratègic pel seu paper com a porta 
d’entrada dels incendis més grans que 
han afectat la comarca. Així ha estat amb 
els incendis iniciats al vessant francès 
almenys en 4 ocasions (1919, 1945, 1983 
i 1986). En concret, en sector del vessant 
est, situat entre el Mas Rius i el Pla de 

Fotografies 4 i 5. 
Recuperació 
de pastures 
mitjançant 

sembra en feixes 
a Requesens 

(MIDMACC).
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l’Arca hi han passat dos d’aquests incendis 
(1945 i 1986), mentre que el 2012 el flanc 
esquerre va obrir-se més al sud i no el 
va afectar. D’aquí la importància de dotar 
aquest sector d’infraestructures per a la 
prevenció d’incendis forestals, reflectida 
a la planificació del Pla d’Infraestructu-
res Estratègiques del PPP del massís de 
l’Albera.

La zona del Pla de l’Arca està definida 
com a àrea de seguretat (AS). Aquestes 
són àrees d’una certa extensió on pràcti-
cament només hi ha vegetació herbàcia, 
preparades en previsió que els mitjans 
d’extinció necessitin refugiar-s’hi i resistir 
al pas del foc amb un mínim d’equipa-
ment, material especial o maniobra d’au-
toprotecció. Com a zones elegibles per 
als ajuts PDR són equiparades a les àrees 
estratègiques (AE).

S’hi ha actuat dues vegades (2011 i 2019) 
amb projectes d’inversió directa del DARP, 
en què es van realitzar treballs d’estassa-
da total del matoll, aclarida i poda dels 
arbres, i trituració de les restes vegetals. 
En la primera actuació també es va fer 
una captació d’aigua i es van instal·lar tres 
abeuradors. Es va voler mantenir un baix 
nivell de combustible mitjançant bestiar, 
tot aprofitant la proximitat d’una explo-
tació bovina, però el ramat no va poder 
mantenir el matoll que va tornar a envair 

la zona, a excepció de petites zones que 
han mantingut una pastura. En la segona 
actuació s’ha instal·lat un pastor elèctric 
amb la intenció d’intensificar el pasturat-
ge. Després de la darrera actuació, l’any 
2019 va aparèixer molt de seneci del Cap 
(Senecio inaequidens), espècie exòtica i 
de nul·la qualitat palatable per al bestiar 
(Fotografies 6 i 7).

Mitjançant el projecte ALBERAPASTUR i 
per tal de controlar l’expansió del seneci 
i la millora de la pastura, durant la tardor 
de 2020 s’efectuarà una estassada de 
matoll en la totalitat de l’àrea de seguretat 
(10,26 ha), es cremaran les restes vegetals 
i també s’hi farà una sembra directa d’es-
pècies pradenques a la zona més envaïda 
(4,3 ha). La barreja de llavor és d’un 40% 
de festuca rogenca (Festuca rubra ssp. 
rubra), que pot ser l’espècie de bona qua-
litat més adaptada al terreny forestal, però 
poc productiva, completada amb espècies 
més productives amb un 20% de dàctil 
(Dactylis glomerata), un 20% de raigràs 
anglès (Lolium perenne), que germina 
ràpidament i pot ajudar a formar un tapís 
inicialment encara que després desapa-
regui, i un 20% de festuca alta (Festuca 
arundinacea), que és d’establiment lent, 
però pot mantenir-se molts anys sobre el 
terreny.

Fotografies 6 i 7. 
Desbrossada al Pla 
de l’Arca, s’observa 
la invasió de seneci 
entre les dues 
imatges. Gener 
2019 (esquerra) - 
gener 2020 (dreta).
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El gener de 2020 el temporal Glòria va 
afectar molt aquesta zona amb el trenca-
ment i caiguda de branques que van fer 
malbé el pastor elèctric. Amb els treballs 
d’emergència posteriors promoguts pel 
DARP s’han tret totes les branques trenca-
des, s’han triturat les restes i s’ha arranjat 
el pastor elèctric.

L’explotació bovina de Requesens apro-
fita aquesta zona amb un lot d’unes 20 
vaques, i ha inclòs tota l’àrea de seguretat 
(10,26 ha) en les sol·licituds d’ajuts PDR 
a la silvopastura dels anys 2019 i 2020 
(Taula 3).

Conclusions

Els 3 casos descrits representen exem-
ples d’aplicació d’eines de suport tècnic 
i econòmic a pràctiques de silvopastura 
consolidades, a partir del reconeixement 
de la seva contribució a la prevenció d’in-
cendis. Partint d’un medi amb una oferta 
farratgera limitada i estacional, el repte 
comú a tots ells és aconseguir un impacte 
suficient en la vegetació per generar una 
dinàmica de canvi cap a formacions amb 
predomini herbaci de més qualitat, l’ano-
menada “paradoxa pastoral”. 

Així mateix, els 3 projectes presentats, 
desenvolupats independentment però amb 
plantejaments convergents, representen un 
acompanyament als ramaders locals en 
la seva activitat de silvopastura preventi-
va. A banda proporcionen un conjunt de 
recursos i experiències molt valuoses per 
tal de renovar tècnicament, promoure i 
consolidar aquesta estratègia de prevenció 
sostenible i arrelada al territori. 
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Taula 3. Resum sector 3.

Sector Pla de l’Arca

Explotació INVERSIONS FORESTALS I RAMADERES, SL

Orientació productiva Boví de carn extensiu

Cabana i raça 140 reproductors / Llemosí – Albera (lots de 20 en cada zona)

Zones de pastura Tipus Superfície Ajuts i actuacions

Pla de l’Arca AE 10,5 ha
PDR-GFS / tancats, abeuradors, desbrossada 
(DARP) / desbrossada i sembra (ALBERAPASTUR)

Càrrega ramadera 1 UBG/ha/any

Fotografia 8. 
Imatge aèria del 
sector del Pla de 

l’Arca (Font: CAR).
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