El pastoralisme en la
conservació de la natura:
noves necessitats, nous
enfocaments
Jornada tècnica
VIC, dijous 20 de novembre de 2014

Presentació
Cada cop són més els projectes que
incorporen la ramaderia com a eina de
gestió
o prestació
de serveis
ambientals, però sovint els tècnics
parteixen
d’enfocaments
reduccionistes, superats per una
realitat complexa donat un limitat
coneixement
en
matèria
de
pastoralisme; fet que condiciona la
pròpia viabilitat dels projectes.
Un sistema pastoral és un sistema
complex on ens cal conèixer el factor
animal, des de l’etologia al maneig.
Àdhuc, les capacitats de càrrega, la
periodicitat i la intensitat de pastura,
depenen del factor humà, des de
l’estructura de la producció agrària
(explotació ramadera) al comportament
social. Ras i curt, el factor humà és
clau en aquests projectes: com
seleccionar les tècniques de gestió i els
ramaders?, com negociar acords,
resoldre conflictes i controlar els
resultats?, com articular un feed-back
d’incentius i compromisos?
De la constatació de la centralitat del
ramader se’ns fa necessària una
transmissió i una integració de
coneixement des dels professionals
ramaders vers els tècnics. Aquesta
jornada pretén aportar un punt
d’inflexió en aquest nou marc de
treball, on els factors social i econòmic
condicionen tot el sistema pastoral i les
derivades ecològiques i tècniques.
OBJECTIUS:
1. Adquirir
una
comprensió
i
informació pràctica per a planificar i
gestionar projectes que integrin la
ramaderia
com
a
eina
de
conservació de la natura
2. Extraure els factors d’èxit i de
viabilitat
dels
projectes
amb
participació ramadera
3. Compartir experiències i adquirir de
contactes mitjançant networking

Programa
9.30 h

Recepció i inscripcions

9.45 h

Presentació de la Jornada
• Benvinguda
Sra. Carme Casas, coordinadora de l’àrea de Biodiversitat i Ecologia
Terrestre del Centre Tecnològic BETA (Biodiversitat, Ecologia,
Tecnologia i Gestió Ambiental) de la Universitat de Vic.
• Presentació de la Jornada
Sr. Guillem Mas, biòleg. Paisatges Vius i membre del Grup de Treball
de Custòdia Agrària de la Xarxa de Custòdia del Territori.

BLOC 1. BASES TÈORIQUES DE LA GESTIÓ PASTORAL
10.00 h a) La gestió pastoral: del reduccionisme a la complexitat, noves
necessitats, nous enfocaments
b) La planificació de la gestió ramadera de baix a dalt
Sr. Ferran Pauné, ecòleg i enginyer tècnic agrícola. Consultor.
11.00 h Avaluació de l’estat de conservació dels hàbitats pastorals
Sr. Andreu Salvat, biòleg. Aprèn Serveis Ambientals.
11.30 h Pausa
BLOC 2. EXPERIÈNCIES I CASOS PRÀCTICS
12.00 h Síntesi d’experiències a Europa: des d’iniciatives locals al marc
de la Unió Europea. Ramaderia extensiva, participació local i
finançament en el marc de la conservació d’hàbitats, espècies i
espais agraris
Sr. Guy Beaufoy, European Forum on Nature Conservation and
Pastoralism.
13.00 h El Pla de Gestió Pastoral Integrada del Parc Natural del Montgrí
Sr. Bep Pujol, Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Sr. Santi Ramos, Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter.
13.30 h Dinar
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BLOC 3. TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENTS: DEL RAMADER AL
GESTOR
15.30 h Taula rodona: Millora de la comprensió del pastoralisme
adreçada als actors de conservació de la natura
Sr. Domènec Punyet, ramader d’oví a l’EIN Serra del Montsec, i
professor a l’Escola de Pastors de Catalunya.
Sr. Eduard Balcells, ramader d’oví i cabrum amb acord de custòdia a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Associació La Gaiata, delegació
de l’Escola de Pastors de Catalunya.
Sr. Pere Garet, ramader d’oví i vaquí amb acord de custòdia al Mas la
Font de Lluçà.
Sr. Jordi Marimon, ramader de vaquí amb acord de custòdia a l’Espai
Natura Montserrat - Coll de Can Maçana.
Sr. Ramon Pich, ramader de vaquí amb acord de custòdia a la Serra
de Castelltallat. Associació de Propietaris Forestals Bages –Anoia.
Sr. Jordi Reixachs, propietari forestal amb activitats ramadera i
agrària. Associació de Propietaris forestals Miralles - Orpinell.
Relator: Sra. Vanesa Freixa, Escola de Pastors de Catalunya.
Moderador: Sr. Ferran Pauné, Consultor.

Organització

17.30 h Sessió d’intercanvi i discussió
Es realitzarà un debat entre els assistents amb l’objectiu de recollir
unes bases de diàleg i treball entre professionals ramaders i de
conservació de la natura.
Relator: Vanesa Freixa, Escola de Pastors de Catalunya.
Moderador: Guillem Mas, GTCA-XCT.
18.30 h Conclusions de la jornada
Sra. Vanesa Freixa, Escola de Pastors de Catalunya, i Ferran Pauné,
Consultor.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:

@ruralcat

-

A/e: agraria@custodiaterritori.org – 649.056.034 (Att.: Guillem Mas).

-

Servei de preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Lloc de realització
Sala Segimon Serrallonga
Masia Torre dels Frares (Campus de la Torre dels Frares)
Universitat de Vic
C/ Perot Rocaguinarda, 17
VIC (08500)
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