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PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE PASTREO
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Resum

 ALBERAPASTUR és un projecte de cooperació transfronterera que

reuneix 13 socis de banda i banda de la frontera per definir i aplicar

una gestió concertada al massís de l’Albera qui doni resposta a

qüestions mediambientals (manteniment del paisatge), econòmiques

(viabilitat de la ramaderia) i socials (risc incendis, etc.) a partir del

recursos ramaders locals.

 Finançament: Programa POCTEFA (INTERREG Va) 65%

 Durada: 2018-2020

 Pressupost: 1.376.386 €
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Objectius

 Objectiu específic: Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant

enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible.

 Indicador de programa: Capacitat del territori per dotar-se d’estratègies

compartides conjuntes en matèria de valorització del patrimoni en una

lògica de desenvolupament rural i turístic respectuós amb el medi

ambient.

 Resultats: 3 estratègies complementàries de revalorització de la

producció ramadera, gestió pastoral concertada i sostenible del Massís

de l’Albera, i protecció front als incendis.
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Socis

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE PASTOREO

 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE  

 ASSOCIACIÓ BAUSSITGES D'AMICS DE LA VACA DE L'ALBERA        

 UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA     

 CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE D'OCCITANIE       

 INVERSIONS FORESTALS I RAMADERES, SL     

 CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES        

 ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DE TRAVAUX VALLESPIR ASPRES ALBÈRES

 SIVU DES ALBÈRES (Syndicat Intercommunal à Vocation unique des Albères)         

 DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ. GENERALITAT DE 

CATALUNYA    

 CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS      

 INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES       

 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA      

 ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DES RACES LOCALES EN PAYS CATALAN         
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Problemàtica compartida

 Bovins errants a banda i banda de la frontera. Incidents i danys.

 Explotacions ramaderes amb dificultats

 Conservació de la raça autòctona “Vaca de l’Albera”

 Conservació de les pastures culminals del massís

 Vulnerablitat front als incendis forestals
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Accions

 A1. Gestió del projecte

 A2. Activitats de comunicació

 A3. Valorització econòmica de la producció bovina. 

 Estudis genètics i reconeixement oficial de la raça autòctona de la vaca de

l’Albera a l’Estat francès, aprofitant l’experiència obtinguda en el mateix

procés a Catalunya.

 Millora de la qualitat del producte i la revalorització gastronòmica. S’avaluen

les tècniques d’engreix, maduració i especejament més adients per a la

valorització gastronòmica de la carn d’aquesta raça autòctona,

tradicionalment poc apreciada. Accions de transferència al sector

comercialitzador i de restauració.
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Accions

 A4. Gestió concertada de l’espai, coneixement de les pràctiques 

ramaderes i solucions  sostenibles de protecció.

 Optimització de la gestió pastoral del Massís de l’Albera mitjançant un Pla 

de gestió concertat i la sensibilització dels usuaris. 

 Diagnosi tècnica de les explotacions ramaderes locals. (12)

 Actuacions de promoció i inversions de suport a la silvopastura per a la 

prevenció d’incendis.

 Diagnosi silvopastoral de les àrees estratègiques PIF (29)

 Intercanvi d’experiències silvopastorals PIF
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Moltes gràcies!

David Meya Nos

Secció de Boscos i Recursos Forestals

Serveis Territorials a Girona

boscos.generalitatgirona@gencat.cat

mailto:boscos.generalitatgirona@gencat.cat

