
 

 

Visita à Catalunha 
 

Uma equipa composta por membros do projeto Rebanhos + Clima Positivo e alunos da 
Escola de Pastores deslocaram-se, no dia 16 de novembro, para mais um intercâmbio de 
boas práticas pastorícias na Península Ibérica. 

 
Desta vez, o destino foi a região da Catalunha (Espanha) e começou com uma visita ao 
projeto “Ramats de Foc”. 

 
Este projeto, gerido pela Fundação Pau Costa, valoriza e promove a criação de rebanhos 
para a gestão do risco de incêndios através do pastoreio em áreas florestais. 

 
Através do selo “Ramats de Foc” promovem a continuidade da atividade pecuária no 
território e ajudam a prevenir incêndios florestais. 

 
(Veja o vídeo com o testemunho de Ona Alay, representante da Fundação Pau Costa:  
https://www.youtube.com/watch?v=0vsrMgT29sU ) 

 

 

 
 

Nesse dia fomos conhecer o pastor Jordi Giró, um rosto bem conhecido do projeto Ramats 
de Foc. 

 
Jordi pratica o pastoreio extensivo há vários anos, tal como os seus avós o faziam, e possui 
um rebanho com mais de 700 ovelhas que pastoreiam os campos e bosques da zona da 
serra de Capmany. 

 
(Vídeo com o testemunho de Jordi Giró:  
https://www.youtube.com/watch?v=LL7JXjhvef0 ) 



 

 

 
 
 

No segundo dia de intercâmbio pela região da Catalunha, a comitiva do projeto Rebanhos 
+ Clima Positivo teve oportunidade de conhecer os trabalhos do Centre Tecnològic i 
Forestal de Catalunya (www.ctfc.es). 

 
Trata-se de um centro de pesquisa aplicada na área florestal que visa, sobretudo, o 
desenvolvimento dos meios rurais e a gestão sustentável de recursos naturais. 

 
No seio do Parque Natural de la Montanya de Monserrat a equipa do projeto Rebanhos + 
Clima Positivo conheceu, in loco, explorações extensivas de bovinos e caprinos, que têm 
sido investigadas e apoiadas pelo CTFC, sendo duas das principais referências de boas 
práticas pastorícias na região. 

 

 



 

 
 

É o caso de Merlés Martínez que, à luz da Escola de Pastores da Catalunha, abraçou um 
projeto que atualmente conta com 140 cabras de raça malaguenã, na Sierra de 
Montserrat, em zonas estratégicas para a prevenção de incêndios. 

 
Na Catalunha, várias pastoras defendem sistemas sustentáveis de produção de carne ou 
leite e lutam para tornar visível o trabalho das mulheres no meio rural. 

 
(Vídeo com o testemunho de Mérles Martinez:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZTw2JBmiDLc) 

 

 

 
 
 

Dando seguimento à viagem, a comitiva do projeto Rebanhos + Clima Positivo foi 
conhecer Victor Rojas. Trata-se de mais um dos pastores envolvidos no projeto Ramats 
de Foc, na Catalunha, numa quinta rodeada por vários hectares de vinhas. 

 
Este jovem criador de gado conta, atualmente, com um rebanho com mais de 400 
ovelhas em regime extensivo. 

 
(Vídeo com o testemunho de Victor Rojas:  
https://www.youtube.com/watch?v=r1TZ4ogBKb8) 



 

 

 
 
 

Outra das explorações extensivas de gado, que tem sido investigada e apoiada pelo 
Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya pertence a Marc Arcarons, um jovem que se 
iniciou no desafio da prevenção de incêndios rurais através do pastoreio. 

 
Com a criação de burros e de vacas de raças autóctones, este jovem criador de gado é um 
autêntico gestor da paisagem. 
 
(Vídeo como o testemunho de Marc  Arcarons:  
https://www.youtube.com/watch?v=ABUl8v_0G5E ) 
 
  

 



 

 
 

Durante a viagem à Catalunha, em Espanha, a equipa do projeto Rebanhos + Clima 
Positivo teve a oportunidade de conhecer e vivenciar diversas iniciativas de valorização de 
produtos locais e turísticos levados a cabo por vários criadores de gado da região. 

 
Na última paragem, no município de Sant Cebrià de Lledó, a equipa conheceu Mon, o 
proprietário de um rebanho de 130 ovelhas de raça Ripolles e 25 cabras de raça Murcia, 
que pastam diariamente, há mais de 40 anos, pelos bosques que rodeiam o espaço “Els 
Metges”. 

 
Trata-se de uma casa familiar que, para além da criação de gado, promove o turismo e a 
gastronomia, naquele que é um espaço com alojamento local e um restaurante com 
produtos de excelência. 

 
As azinheiros, os sobreiros e os pinheiros que preenchem aquela zona da Catalunha 
encontram-se em risco de incêndio, razão pela qual Mon tenta cuidar deste território há 
várias gerações. 

 
Para isso, o proprietário é mais um dos criadores de gado que fazem parte do projeto 
Ramats de Foc. 

 
(Vídeo com o testemunho de Mon:  
https://www.facebook.com/rebanhosmais/videos/308117711217056 ) 

 
 
 

 


