
 
 

  Silvopastura preventiva i gestió del bosc 

4.8.1 

Gestió pastoral i prevenció d’incendis 

Realització i manteniment d’infraestructures pastorals sobre una àrea sensible al risc d’incendis, amb l’avaluació i 

millora dels mecanismes de manteniment dels tallafocs a través de mecanismes de silvopastura.  

Models de gestió forestal de baixa intensitat, com 

són la ramaderia extensiva i/o les aclarides de 

boscos, són mecanismes per a la prevenció 

d’incendis, a més de grans generadors de 

biodiversitat en el seu sentit més ampli.  

Les pastures de ramats en àrees forestals 

contribueixen a mantenir les densitats adequades de 

biomassa, el que ajuda a prevenir grans incendis 

forestals. A més, mantenir el pasturatge ajuda a 

mantenir les praderies mediterrànies i els espais 

oberts en general, evitant-ne així la homogeneïtzació 

del paisatge.  

 

Totes les mesures de prevenció d’incendis amb 

pasturatge inclouen una tècnica comuna en les zones 

“estratègiques” o “centrals” corresponents al cor de 

les àrees de prevenció: zones prèviament tractades, 

control del fitovolum arbustiu, i pasturatge quasi 

complet de l’estrat herbaci. 

 A aquesta estratègia se li uneixen àrees 

complementàries que han de ser pasturades, però 

amb menor obligació de resultats. En aquests casos, 

la validació de resultats es realitza abans de l’estiu, 

període de major risc d’incendis. 

La prevenció d’incendis relacionada amb el 

pasturatge, està organitzada en col·laboració en 

ambdós vessants de la frontera perquè sigui més 

eficaç.    

L’evolució socioeconòmica no incentiva a l’aprofitament dels recursos dels nostres boscos, i amb una pèrdua del 

paisatge tradicional, s’acaba per generar un escenari favorable per la propagació de grans incendis forestals, 

tendència creixent en un context de canvi climàtic.  

Així, l’acció presentada contribueix a potenciar i mantenir els mosaics agrosilvopastorals propis de la regió 

mediterrània a través del silvopasturatge, com una eina efectiva, econòmica y que té un gran valor social al 

territori. Aquest mecanisme, però, requereix de recolzament financer per ser viable a mitjà i llarg terme, d’acord 

amb els serveis públics que presta. 

Amb el desenvolupament de l’acció es crea un mosaic agrosilvopastoral a través de la silvopastura que afavoreix a 

generar nivells màxims de biodiversitat, a l’adaptació al canvi climàtic  i ofereix a la vegada condicions 

d’estabilització i elevada resiliència de les masses forestals del bosc en cas d’incendi.  

L’èxit d’aquests mecanismes residiria en gran mesura en els medis humans d’animació i acompanyament tècnic i 

administratiu disponibles. Són eines que necessiten d’un seguiment tècnic amb personal dedicat íntegrament a 
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El  nivell de pagament corresponent a les zones 

estratègiques gestionades amb silvopastura és sovint 

més baix que els costos reals, directes e indirectes, 

que acaba suportant el ramader, en particular en 

aquelles situacions en que intervencions mecàniques 

complementaries realitzades pels ramaders siguin 

regulars i en àrees difícils de mecanitzar.  

 

La compensació pel treball realitzat en àrees 

estratègiques amb silvopastura sovint s’ha de veure 

completada per la remuneració per àrees 

complementàries i/o assistència amb infraestructures 

ramaderes.      

En altres regions els mecanismes de silvopastura es 

troben totalment finançats pel govern de la regió, 

amb el principi de remuneració per servei.  

 

 

https://alberapastur.eu/ 

Autofinançament: 481.736€ 

FEDER: 894.650€ 


