
OBJECTIUS 
 

Crear un model de gestió multifuncional de zones forestals, amb l’aprofitament 
sostenible de les potencialitats del territori utilitzant com a eina de gestió la ramaderia 

Avaluar les variables incidents en la planificació del territori i gestió sostenible 

Augment del valor paisatgístic i de la biodiversitat 

Elaboració d’un mapa amb diferents zones aptes d’actuació 

Creació de fitxes individualitzades on s’especificaran cadascuna de les actuacions a 
realitzar 

Crear un sistema de manteniment de les actuacions a llarg termini 

SITUACIÓ 

La Vall de l’Esparra es troba al terme municipal de Riudarenes (Massís de Guilleries). Actualment 
està patint un abandonament de les explotacions tradicionals de ramaderia. 

 

PLA DE GESTIÓ DE RAMADERIA SOSTENIBLE A LA VALL DE L’ESPARRA (RIUDARENES) 

Històrica Bibliogràfica Cartogràfica 

Arbre de continguts Interpretació de la informació Inventari forestal 

Mapa proposta 

Seguiment Actuacions 

Recerca d’informació 

Fitxes de prioritats 

ACTUACIONS 

Zones 1, 2 i 5 
 

Estassades selectives del sotabosc 

respectant el refugi de    la fauna 

Tallada de selecció dels peus defectuosos 

Zones 3 i 4 
 

Transformació del sotabosc en pastures de 

plantes herbàcies d’elevat contingut 

farratger 

Instal·lació del pastor elèctric per tancar el 

ramat 

Creació de punts d’aigua per abastar al 

ramat 

David Busquets 
 

Lorena Diez 
 

Maria Florensa 
  
 

Universitat 
de Girona 

Inflamabilitat 

Orientació 
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humà 

Combustibilitat 

Risc d’incendi a la zona 
forestal de Riudarenes 

CONCLUSIONS 

 
 

 
La prevenció i gestió dels espais ha d’incloure la prevenció dels focs 
forestals com una eina bàsica. Les actuacions s’han d’encaminar a evitar 
l’inici i dificultar la propagació 

 
El factor humà és aquell que més incideix sobre l’inici d’un incendi forestal.        
Per aquest motiu les actuacions  es realitzaran a les zones més properes a 
la xarxa viària 

 
La creació d’un paisatge en mosaic juntament amb la disminució de la 
densitat de vegetació, farà disminuir el risc de GIF alhora que afavoreix la 
biodiversitat 

 
Després de realitzar les actuacions és clau que hi hagi un manteniment 
adequat a llarg termini per a garantir un correcte desenvolupament de la 
vegetació 
 
 


