
 
 

  Treballs de desenvolupament pastoral 

4.8.1 

Optimització de la gestió pastoral al Massís de les Alberes 

Instal·lació de tanques, abeuradors i corrals de contenció al massís de l’Albera per garantir una bona gestió dels 

ramats que utilitzen aquests espais i que, mitjançant el seu pasturatge, mantenen el territori i prevenen els 

incendis forestals.  

 

Aquesta acció desenvolupa i implementa una 

metodologia de gestió concertada i sostenible de les 

pastures i els itineraris que recorren al Massís, 

integrant-ne la funcionalitat pròpia que caracteritza 

les Alberes (turisme, àrea protegida, pastures…). 

Els desenvolupaments pastorals prioritaris (tanques 

amb portes i accessos, parcs de contenció, punts de 

reg) identificats a través dels diagnòstics i plans de 

gestió de les explotacions. El resultat són plans de 

gestió pastoral concertat. 

Es tracta d’identificar els diferents usos del massís i, 

organitzar jornades de sensibilització. L’objectiu és 

tenir una visió comuna de la multi funcionalitat 

d’aquest espai i una millor comprensió de les 

pràctiques agrícoles, en particular la seva contribució 

a favor de la biodiversitat. Aquesta acció estarà 

vinculada a l’acció destinada a promoure la raça 

autòctona. 

 

Els desenvolupaments pastorals prioritaris (tanques 

amb portes i accessos, parcs de contenció, punts 

d’aigua) han estat identificats a través dels 

diagnòstics i plans de gestió individualitzada de 

cadascuna de les explotacions associades al projecte.  

Se’n fa un seguiment del comportament del ramat, i 

un seguiment i coordinació dels mecanismes 

d’intervenció en cas de pèrdua d’algun animal.  

 

 

Instal·lació d’infraestructura pastoral al massís d’Alberes, essencials per garantir una bona gestió dels ramats que 

utilitzen aquests espais i que, mitjançant el seu pasturatge, mantenen el territori. També ajuden a lluitar contra el 

bestiar desaprofitat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA66 

 

1 de gener 2018 – 31 de desembre 2021 1.376.386€ 

Importància de que els usuaris del Massís no alterin 

les tanques. És essencial per garantir la seguretat de 

tothom, el benestar dels animals i la protecció del 

medi ambient.       

 

 

 

https://alberapastur.eu/ 

Autofinançament: 481.736€ 

FEDER: 894.650€ 


