
 
 

  Pla de Gestió Pastoral Concertat 

4.3.1 

 

Optimitzar la gestió pastoral del Massís de les Albères 

Elaboració d’un pla pastoral concertat de gestió del Massís de les Albères amb l’objectiu de gestionar l’ús pastoral 

de forma integral i concertada entre els governs regionals de Catalunya i dels Pyrénées Orientales francès. 

L'Albera és un massís transfronterer. La zona de 

pastures culminals, on es localitza la frontera, és 

utilitzada indistintament tant pels ramats francesos 

com pels catalans. Cada cop més vaques d'aquests 

ramats s'assilvestren i divaguen a banda i banda com 

a conseqüència de la manca d’un maneig adequat i 

l'absència d'infraestructures adequades per al 

pasturatge. Això està provocant el sobrexplotació de 

les pastures, l’afectació a la regeneració d'espècies 

forestals de boscos protectors alhora que comporta 

riscos sanitaris per als ramats i de seguretat per a les 

persones que transiten. La gestió concertada pretén 

generar un nou model pastoral que superi la gestió 

parcel·lada de cada territori i permeti obtenir 

respostes conjuntes que garanteixin l’ús combinat de 

la ramaderia amb altres activitats del massís. 

 

 

El Pla de Gestió Pastoral Concertat, que aquí es 

presenta, ha estat desenvolupat conjuntament entre 

els dos costats de la frontera i amb una metodologia 

compartida. És el resultat de tota una feina de 

recopilació d'informació amb enquestes als actors 

del territori (ramaders, propietaris, ajuntaments, 

tècnics experts, associacions…), amb la realització de 

diagnosi de les principals explotacions ramaderes, 

amb anàlisi d'informació cartogràfica, imatges aèries 

antigues, imatges LIDAR…per així obtenir una 

fotografia el més realista possible i poder proposar 

accions adequades per al conjunt del massís. 

- Bases per a la creació d’un Agrupament Pastoral transfronterer integrada per les diferents finques 

implicades en el pasturatge de les zones culminals i amb el suport de les associacions locals . 

- Disseny de la gestió de les pastures i del maneig del pastoreig amb propostes d’equipaments tan a nivell 

de finques particulars com a les crestes culminals transfrontereres. Creació d’un calendari de pastures, 

d’un pla de pastoreig controlat, recuperació i obertura de nous prats, contractació d’un pastor... 

- Propostes per controlar les vaques divagants identificades i no identificades. 

El principal impacte sobre el territori serà la regulació de l’activitat pastoral de les diferents finques que 

comparteixen l’espai transfronterer i que generen problemes de divagació d’animals, sobrepasturatge i 

problemes d’erosió, esgotament de les pastures, afectació sobre àrees d’especial interès biològic, conflictes entre 

ramaders i amb altres usuaris del massís (turistes, senderistes...). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAF 

Marc Gràcia 

1 de gener 2018 – 31 de desembre 2021 1.376.386€ 

- Cooperació entre les institucions francesa i 

catalana 

- Bona disponibilitat per trobar una solució per 

part dels propietaris/ramaders 

- Les finques i la superfície a gestionar és molt 

gran i calen grans inversions 

- La presència de la raça de l’Albera pot ser una 

oportunitat i alhora una dificultat per 

consensuar la seva gestió. 

 Són necessaris projectes com Alberapastur per 

unificar esforços i trobar solucions compartides. 

Cal reforçar i incentivar les activitats pastorals ja que 

resulten una eina clau per a la gestió dels espais 

naturals, la conservació de la seva diversitat i la 

prevenció d’incendis forestals. 

La raça de l’Albera pot ajudar a conservar l’activitat 

pastoral i econòmica del territori. 

 

 

https://alberapastur.eu/ 

Autofinançament: 481.736€ 

FEDER: 894.650€ 


