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La ramaderia 
extensiva i la transhumància, 

amb el desplaçament d’animals i pastors 
entre les pastures d’estiu i les d’hivern, 

han esdevingut un element cabdal 
en la configuració territorial, demogràfica, 

social i cultural de Catalunya al llarg de la història. 

D’una banda, bona part dels paisatges 
i de la biodiversitat de les àrees de muntanya, 

i també de les planes, són el resultat de les activitats 
ramaderes i de la seva combinació amb l’agricultura 

que s’ha esdevingut durant segles. 

D’altra banda, la transhumància i la ramaderia 
extensiva han originat un seguit d’infraestructures 

(camins, construccions, abeuradors, cases, zones de 
pastura i descans, etc.), de coneixements, de formes 

d’organització social i d’elements culturals 
que, amb el temps, han conformat un 

patrimoni històric-cultural 
material i immaterial 

molt important.



Eix 1  [programa]
Els Camins Ramaders

09:00 Benvinguda dels assistents, acreditacions i entrega de material.

09:20 Presentació del congrés:
Sr. Marc Riera, director de la Fundació del Món Rural.

Sr. Pere Porta, director de l’IDAPA.

09:30 Obertura del congrés:
Sr. Narciso Pastor, director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida.

Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida.
Sr. Josep Rull, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Ponències, experiències i comunicacions de l’eix 1
Conductor de l’acte: Sr. Eduard Trepat, tècnic de la Fundació del Món Rural i  Sr. Marc Borrell, tècnic de l’IDAPA

10:00 Ponència: La transhumància a Catalunya: una visió històrica, 
a càrrec del Sr. Ignasi Ros, tècnic de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. 

10:45 Ponència: L’evolució de la transhumància a Espanya: la mesta i les grans transhumàncies, 
a càrrec del Sr. Jesús Garzón, de la Fundación Trashumancia y Naturaleza. 

11:30 Pausa cafè. 

12:00 Ponència: La infraestructura dels camins ramaders, 
a càrrec del Sr. Joan Rovira, membre del Grup de Treball de Transhumància i Camins Ramaders. 

12:30 Ponència: Marc legal, propostes legislatives i conflictes al voltant de la xarxa de camins ramaders, 
a càrrec del Sr. Xavier Campillo, de Pericia Caminera

13:15 Experiència: La classificació dels camins ramaders a Navarra, a càrrec del Sr. Cristóbal Molina, 
Cap de Negociat de Gestió i Cooperació en Biodiversitat del Departament de Desenvolupament Rural 

i Medi Ambient del Govern de Navarra.

13:45 Debat de les intervencions del matí.

14:30 Dinar. (El preu del dinar serà de 15 euros)

16:15 Exposició de comunicacions de l’eix 1. 
El programa de les comunicacions es pot consultar a la web del Congrés.

17:30 Debat.

18:00 Pausa cafè.

18:30 Reproducció documental “Pastores en la niebla”, 
del Sr. Domingo Moreno, director del documental. 

20:00 Final de la primera jornada.

La infraestructura de les xarxes transhumants, els 
equipaments associats, el marc legal, la gestió i la 
planificació de les actuacions de manteniment i millora.

inscriu-te!

7 d’octubre 
de 2016

Lleida
Sala d’actes de l’ETSEA

Av. Alcalde Rovira Roure, 204

https://www.google.es/#q=etsea&rct=j&tbs=lf:1,lf_ui:2&rflfq=1&rlha=0&rllag=41628783,597581,108&tbm=lcl&rldimm=10855871519909116136&rlfi=hd:;si:
http://transhumancia.cat/ca/inscripcions/


Eix 2  [programa]
Usos complementaris

09:00 Benvinguda dels assistents, acreditacions i entrega de material.

09:30 Obertura de l’acte.
Sr. Marc Riera, director de la Fundació del Món Rural.

Sr. Pere Porta, director de l’IDAPA.
Excma. Sra. Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos.

Sra. Montserrat Barniol, directora general de Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Ponències, experiències i comunicacions de l’eix 2
Conductor de l’acte: Sr. Ferran Estrada, professor de la Universitat de Barcelona.

10:00 Ponència: El turisme i la xarxa de camins ramaders, 
a càrrec del Sr. Francisco Javier Antón Burgos, professor de la Universidad Complutense de Madrid.

10:30 Ponència: Elements culturals de la xarxa de camins ramaders, 
a càrrec del Sr. Pablo Vidal, professor de la Universitat de Valencia.

11:15 Pausa cafè. 

11:45 Ponència: Medi ambient i  camins ramaders. Per què els camins ramaders al segle XXI?, 
a càrrec de la Sra. Concha Salguero, de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

12:30 Taula d’experiències:
Projecte Terra de Corder, a càrrec de la Sra. Dolors Etxalar, tècnica del projecte.

Associació Marques de Pastor, a càrrec de la Sra. Mireia Font, presidenta de l’associació.
La transhumància entre Terol i les Terres de l’Ebre, a càrrec del Sr. Àlex Farnós, director del Museu del Montsià.

Tot el que la transhumància ens pot ensenyar, l’experiència del Museu de la Transhumància del 
Parc Nacional des Abruzzes, a càrrec de la Sra. Mariapia Graziani, directora del Museu.

13:45 Debat.

14:30 Dinar. (El preu del dinar serà de 15 euros)

16:15 Exposició de comunicacions de l’eix 2.
El programa de les comunicacions es pot consultar a la web del Congrés.

17:45 Debat.

18:00 Pausa cafè.

18:30 “L’ovella baciva”, a càrrec del Sr. Pep Coll, escriptor.

19:15 Que són els Balls de pastors?, a càrrec del Sr. Salvador Arroyo.

19:30 Ball de Pastorets, a càrrec de “Ball de Pastorets dels Monjos”
acompanyats pels “Cosins Prims”.

20:00 Final de la segona jornada.

Dissabte 22 d’octubre al matí: sortida de l’eix 2
11:00 Visita al Castell de Penyafort amb comentaris sobre el Camí Ramader de Marina 

a càrrec de Joan Rovira. Cal fer inscripció.

Aprofitament turístic. Recuperació i valorització 
d’un patrimoni cultural i natural. 

inscriu-te!

21 i 22 
d’octubre 

de 2016
Santa Margarida 

i els Monjos
Molí del Foix

Carrer Farigola, 2-8

http://transhumancia.cat/ca/inscripcions/
https://www.google.es/maps/place/Passeig+Pompeu+Fabra,+21,+25620+Tremp,+Lleida/@42.1609109,0.8912711,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a641f101362bcb:0x274553496073fa2e!8m2!3d42.1609109!4d0.8934598


Eix 3  [programa]
Activitat i usos transhumants

09:00 Benvinguda dels assistents, acreditacions i entrega de material.

09:30 Obertura de l’acte
Sr. Pere Porta, director de l’IDAPA.

Excm. Sr. Joan Ubach, alcalde de Tremp.
Sra. Teresa Masjuan, directora general d’Agricultura i Ramaderia.

Sr. Albert Alins, director general de Polítiques de Muntanya.

Ponències, experiències i comunicacions de l’eix 3
Conductor de l’acte: Sra. Iolanda Ferran, cap de l’Oficina Comarcal de l’Alta Ribagorça del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

10:00 Ponència: La ramaderia extensiva i els pastors a Catalunya, estat de la qüestió, 
a càrrec del Sr. Francesc Batalla, president de la FECOC.

10:30 Ponència: La PAC, les pastures i la ramaderia extensiva, 
a càrrec del Sr. Valentí Marco, subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes del DARP. 

11:00 Pausa cafè. 

11:30 Ponència: Les escoles de pastors i el futur de la ramaderia extensiva, a càrrec del Sr. Batis Otaegi, 
coordinador de l’Escola de Pastors d’Oñati i de la Sra. Vanesa Freixa, directora de l’Escola de Pastors de Catalunya.

12:15 Taula d’experiències:
Gestió de vinyes amb ramat d’ovelles, a càrrec de la Sra. Marta Casas, enòloga a Parés Baltà.

Associació Ardilatxa, a càrrec del Sr. Íñigo Doria, director de l’associació.
El risc d’incendis forestals i la ramaderia extensiva, a càrrec del Sr. Pere Domenech, pastor.

Asociación de Criadores de ovino Ansotano, a càrrec de la Sra. Isabel Madrigal, tècnica de l’associació.
Centre d’Estudis i Activitats Pastorals Alpes Méditerranée (CERPAM), a càrrec de la Sra. Aurélie Casadella, 

tècnica de CERPAM.

13:30 Debat.

14:30 Dinar. (El preu del dinar serà de 15 euros)

16:15 Exposició de comunicacions de l’eix 3.
El programa de les comunicacions es pot consultar a la web del Congrés.

17:45 Debat.

18:00 Pausa cafè.

18:30 Conferència de cloenda a càrrec del Sr. Jaime Izquierdo, 
de l’àrea de medi ambient del Govern d’Astúries i escriptor.

19:15 Cloenda del Congrés:
Sr. Marc Riera, director de la Fundació del Món Rural.

Sra. Rosa Amorós, delegada territorial de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.
Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Dissabte al matí: sortida de l’eix 3
10:00 Visita a l’explotació ramadera de raça Xisqueta de Casa Mateu de Toralla.

Cal fer inscripció.

L’activitat ramadera transhumant a Catalunya, 
situació i propostes de millora. 
El futur de la ramaderia extensiva. La PAC. 

inscriu-te!

28 i 29 
d’octubre 

de 2016
Tremp

Seu de l’IDAPA
Passeig Pompeu Fabra, 21 

http://transhumancia.cat/ca/inscripcions/
https://www.google.es/maps/place/Passeig+Pompeu+Fabra,+21,+25620+Tremp,+Lleida/@42.1609109,0.8912711,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a641f101362bcb:0x274553496073fa2e!8m2!3d42.1609109!4d0.8934598


Acte obert a tothom. 
Cal inscripció prèvia en el 
següent enllaç inscripció 

o al tel. 973 22 93 60
Places limitades

www.transhumancia.cat

Organitza: Amb la col·laboració de:

http://transhumancia.cat/ca/inscripcions/
http://transhumancia.cat/ca/programa/

