Pasturem Collserola.
Ramaderia periurbana i
gestió forestal
Jornada tècnica
CERDANYOLA DEL VALLÈS, dilluns 6 de maig
de 2019

Presentació
Un dels principals reptes del Parc
Natural de la Serra de Collserola és la
prevenció dels incendis a un territori
conformat per municipis densament
poblats i amb una alta afluència de
visitants. Diversos ramats de cabres i
ovelles al parc fan el manteniment de
franges i terrenys agropecuaris i
elaboren productes de qualitat. Així
doncs, els acords de pastura poden
ser una eina eficient i sostenible per
gestionar els boscos d’una forma
agroecológica i contribuir a la viabilitat
de les experiències del territori?
En aquesta jornada, coneixerem
experiències de ramaderia extensiva
properes als nuclis urbans, models
d’acord amb l’administració pública,
així com els reptes i beneficis de la
pastura en àrees periurbanes per
respondre a aquesta pregunta.

Organització

Programa
17.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.55 h Presentació de la Jornada
18.00 h La ramaderia extensiva a Collserola
Sr. Joan Vilamú, tècnic de Medi Natural del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola.
Sr. Juan Antonio Gómez, ramader de Can Puig (El Papiol).
18.30 h L’experiència del projecte de Torre Negra i la tasca de
Ramaderes.cat
Sra. Cristina de Llanos, pastora a Begues i membre de Ramaderes.cat
19.10 h L’experiència del projecte de pastura a Sant Boi de Llobregat
Sr. Eduard Balcells, pastor de Ramats al Bosc.
19.50 h Ramats de foc, prova pilot per a la gestió d’incendis amb pastures
Sra. Emma Soy, representant del projecte Ramats de foc (Fundació
Pau Costa).
20.30 h Cloenda de la Jornada
Sra. Ana Correro, membre d’Arran de terra. Eines per la Dinamització
Local Agroecològica.

Lloc de realització
Can Coll, Centre d’Educació Ambiental.
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Ctra. de Cerdanyola a Horta, BV 1415, km 2
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’enllaç:
https://bit.ly/2I8oqpG.
Per qualsevol altra consulta podeu contactar amb la Sra. Ana Correro
(Tel.: 639879062 – A/e: ana@arrandeterra.org ).
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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