
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Maneig i fertilització 

de pastures  

Jornada tècnica 

La Vall de Bianya, dimarts 22 de març de 2022 

Presentació 

Les pastures són la base agrària de 

moltes explotacions de remugants. Les 

condicions i característiques de les 

pastures varien amb el pas del temps, i 

diferents aspectes de maneig com la 

fertilització, el control de les males 

herbes o la recuperació de pastures són 

algunes de les eines de què disposem 

per tal de mantenir-les en un bon estat, 

tant des del punt de vista productiu i de 

qualitat del farratge, com també des del 

punt de vista mediambiental. 

El maneig de les pastures és una part 

important de la gestió d’una explotació de 

remugants, però en aquest context global 

també cal tenir en compte altres aspectes 

que poden incidir en la seva rendibilitat. 

Lloc de realització 

Ajuntament de la Vall de Bianya 

Ctra. Camprodon, 2 

17813 – La Vall de Bianya 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Més informació al Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa 

Sra. Eva Calm (Tel.: 972 26 60 12) 

eva.calmp@gencat.cat 

Sr. Roger Fernández (Tel.: 972 26 46 66) 

rogerfernandez@gencat.cat 

Organització Col·laboració 

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents hauran 
de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la COVID-19. L’ús de 
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.  

Programa 

  9.00 h Inscripcions i benvinguda dels assistents 

  9.15 h Presentació de la jornada 

Sra. Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials del DACC 
a Girona. 

  9.30 h Experiències en la recuperació i adevesament de pastures 

Sr. Marc Taüll, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya. 

10.10 h Sistemes de control de males herbes en pastures 
Sr. Josep Maria Llenes, Servei de Sanitat Vegetal, DACC. 

10.50 h Pautes per a la fertilització de les pastures 

Sr. Bernat Perramon, Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, DACC. 

11.20 h Adaptabilitat de l’ús de dejeccions ramaderes tractades en 
pastures 
Sr. Francesc Domingo, IRTA Mas Badia. 

11.40 h Pausa 

12.00 h Seguiments dels sòls de les pastures de la Garrotxa i del 
Ripollès 

Sr. Bernat Perramon, Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, DACC. 

12.30 h Situació actual de les explotacions de remugants a Catalunya 

Sr. Jordi Maynegre, Gestrum Integral. 

13.00 h Anàlisi de costos i ingressos d’una explotació tipus de vaques 
de carn 

Sr. Jordi Maynegre, Gestrum Integral. 

13.30 h Cloenda de la jornada 
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