La ramaderia
extensiva
a muntanya

Muntanya
Grans espais
Gestió i protecció de la natura
Repte físic i mental
Ramat - Pastura
Cures als animals
Autonomia

Els oficis de

PASTOR I VAQUER
DE MUNTANYA
QUE FA EXACTAMENT EL/LA PASTOR/A
i EL/LA VAQUER/A DE MUNTANYA?
La pastora i la vaquera de muntanya
treballen uns mesos a l’any (el temps
que els animals estan a muntanya o
surten a pasturar):
• Organitzen el circuït que farà el bestiar perquè
els animals aprofitin els recursos pastorals
disponibles sense comprometre els recursos pel
futur i vetllant pel manteniment de la
biodiversitat, el medi ambient i el paisatge
• Treballen amb els gossos per desplaçar el ramat
i mantenir-lo tranquil i en seguretat
• Fan cures bàsiques al bestiar
• Treballen i viuen en condicions exigents pròpies
de l’alta muntanya

L’ofici de

RAMADER
I EN EL CAS DEL/LA RAMADER/A?
Mentre els animals estan a muntanya (de juny a
octubre), el/la ramader/a s’encarrega de preparar
l’herba que s’utilitzarà per alimentar el ramat
durant l’hivern o quan no es pugui pasturar a
l’exterior. I durant tot l’any el/la ramader/a:
• Gestiona el global de l’empresa agro-ramadera (presa de
decisions, gestió administrativa, ...)
• S’encarrega del maneig diari dels animals (alimentació,
sanitat, reproducció,...)

Maneig dels animals
Venda de proximitat

• S’ocupa de les tasques de manteniment diàries de
l’explotació

Aliments de qualitat
Dinamització del territori
Gestió de l’empresa ramadera

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

C.F.P.P.A.
Ariège - Comminges

Escola de Pastors
de Catalunya

Escola Agrària
del Solsonès

CFPPA Ariège
Comminges

www.escoladepastorsdecatalunya.cat

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacioinnovacio/escoles-agraries/escola-agraria-solsones

www.cfppaariegecomminges.fr

info@rurbans.org
973 620 977 - 671 649 362
@escoladepastors

aecasol.daam@gencat.cat
973 480 713
@easolsones

cfppa.pamiers@educagri.fr
+33 561 670 460
@cfppaariegecomminges
www.pastoralisme09.fr

federation.pastorale@pastoralisme09.fr
+33 561 032 992
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Amb el suport de:
Realitzat en el marc del projecte PYRPASTUM del
programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra
POCTEFA 2014-2020, cofinançat en un 65% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Disseny_MHÀ grafisme • Fotos_Arxiu de l'Escola de Pastors de Catalunya

• En explotacions lleteres, muny diàriament i realitza tot
el procés de transformació dels productes i la seva venta

LA RAMADERIA EXTENSIVA A MUNTANYA

La ramaderia extensiva a muntanya
El Pirineu engloba regions molt variades, que ofereixen un gran potencial
d’activitats i produccions diverses. L’activitat agroramadera hi és present en
més o menys mesura segons la zona, comptant amb un gran nombre de
ramaders, pastors i vaquers de muntanya i altres assalariats agrícoles. La
ramaderia extensiva en zones de muntanya juga un paper primordial en la
conservació de la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni cultural. Per altra
banda, també contribueix en el desenvolupament econòmic i social del
territori. La ramaderia extensiva és, doncs, una activitat clau que ha anat
conformant el paisatge natural del massís pirinenc tal i com el coneixem
avui, i la seva presència és essencial per mantenir un territori viu.

C.F.P.P.A.
Ariège - Comminges

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Manteniment de zones
obertes (pastures) i de la
fauna i flora associada.
Biodiversitat

El pas del
bestiar manté oberts
els camins que
porten utilitzant-se
centenars d’anys

Sotaboscos amb
menys càrrega de combustible i
la conseqüent disminució del risc
d’incendi forestal i augment de la
seguretat de la població
Fertilització
del sòl

Paisatge
en mosaic

Fixació de
gent al territori.
Territoris vius

Conservació de
les races autòctones
adaptades a les
especificitats del
territori

Coneixements tradicionals
heretats a través de les
generacions. Patrimoni cultural
Dinamització
de la vida rural

Producció
sostenible
d’aliments de
qualitat i de
proximitat

Realitzat en el marc del projecte
PYRPASTUM del programa INTERREG
V-A Espanya-França-Andorra
POCTEFA 2014-2020, cofinançat en
un 65% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

Amb el suport de:

La ramaderia extensiva
a muntanya ens aporta:
Beneficis econòmics
Beneficis socioculturals
Beneficis ambientals

