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Aproximació de la productivitat de zones de pastura des d'una vessant multifuncional:  
gestió silvícola, gestió ramadera, gestió d'hàbitats i prevenció d'incendis 

 
 

 
01 Resum                                                                                                  

La creació del present grup operatiu ha permès dissenyar una metodologia de treball per a la valoració de la 
productivitat de les zones de pastura integrant la gestió ramadera, la gestió forestal, la conservació d’hàbitats 
i la prevenció d’incendis.  Aquesta metodologia es desenvolupa en tres àmbits d’actuació molt diferenciats 
(Massís del Montnegre-Corredor, Lluçanès i Serra de Bellmunt) per tal de tenir en compte una major varietat 
de situacions i que sigui més fàcilment replicable. La metodologia es pretén testar amb la realització de proves 
pilot. 
Els socis que formen part del grup operatiu són: les associacions de propietaris dels tres àmbits d’actuació, 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic).  
 
La metodologia del present projecte es basa en el següents passos: 
- S’han definit les necessitats i limitacions des dels quatre punts de vista diferenciats. Aquestes, s’han traduït 

en una sèrie d’indicadors valorables fàcilment durant la realització de les proves pilot.  
- S’han determinat zones prioritàries per a cadascun dels punts de vista i els diversos solapament entre ells. 
- S’han definit dos tipus de maneig ramader a avaluar, que són representatius dels diversos àmbits 

d’actuació o bé innovadors. 
- S’han determinat els passos per a la definició de zones pilot. 
- S’han establert els criteris a tenir en compte per al desenvolupament de les proves pilot.  

Aquests passos permeten la realització de proves pilot a partir de les quals es valorarà els diversos tipus de 
maneig en les zones prioritàries des del punt de vista ramader, forestal, de prevenció d’incendis o de conservació 
d’hàbitats. A partir d’aquesta valoració, es plantejaran diversos escenaris de gestió així com propostes de millora 
per tal de determinar aquells models òptims des dels 4 punts de vista.  

 
02 Objectius                                                                                                

L'objectiu principal del grup operatiu és promoure un model de gestió silvopastoral que permeti optimitzar de 
la productivitat de les zones de pastura des d'un punt de vista integrador (gestió ramadera, gestió forestal, 
prevenció d’incendis i conservació d’hàbitats). Per a fer-ho, es pretén definir una metodologia que permeti 
valorar la productivitat de les zones de pastura des d’aquests punts de vista. El present document pretén ser 
un primer esbós d’aquesta metodologia amb la intenció de ser afinada i avaluada a través de la seva aplicació 
en zones pilot.   

 

 
03 Conclusions                  

La creació del grup operatiu ha servit per a realitzar un esbós de metodologia a aplicar per a la valoració de la 
productivitat de les zones de pastura des d’un punt de vista integratiu. S’han determinat les necessitats i 
limitacions (a través d’indicadors) així com les zones prioritàries pels diversos punts de vista. Per tal de testar 
i afinar la metodologia es pretén desenvolupar proves pilot de diversos tipus de maneig en les zones 
prioritàries definides. Amb això es podrà valorar l’estat del maneig i desenvolupar propostes  

   de millora per tal d’obtenir models silvopastorals eficients i integradors.   
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        04 Líder del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
E-MAIL DE CONTACTE: info@montnegrecorredor.org 

 
05 Àmbit/s temàtic/s d’aplicació 

☐ Sistema de producció agrària 

☐ Pràctica agrària 

☐ Equipament i maquinària agrària 

☒ Ramaderia i benestar animal 

☐ Producció vegetal i horticultura 

☒ Paisatge / Gestió del territori 

☐ Control de plagues i malalties 

☐ Fertilització i gestió dels nutrients 

☐ Gestió del sòl 

☐ Recursos genètics 

☒ Silvicultura 

☐ Gestió de l’aigua 

☐ Clima i canvi climàtic 

☐ Gestió energètica 

☐ Gestió de residus i subproductes 

☒ Gestió de la biodiversitat i del medi natural 

☐ Qualitat alimentària / processament i nutrició 

☐ Cadena de subministrament, màrqueting i consum 

☒ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 

☐ General 

   
06 Àmbit/s territorial/s d’aplicació 

PROVINCIA/ES COMARCA/QUES 
Barcelona Maresme, Vallès Oriental, Osona 

 
07 Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...) 

Previsió d’una jornada de presentació del projecte l’any 2020 

 
 

08 Altra informació del projecte 
DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST APROVAT 
Data d’inici (mes-any): març 2019 Pressupost total: 9.999,92€ 
Data final (mes-any): setembre 2019 Finançament DARP: 5.699,95€ 
Estat actual: Executat Finançament UE: 4.299,97€ 
 Finançament propi: 4.285,68€ 
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Amb el finançament de: 
 

 
Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
 

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la 

innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de 

productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució 

ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els corresponents a 2018. 
 

 

 

 


