
Jornada

27 març de 2015
Seu del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
Carrer de les Graieres, 2 · Boí

Els Béns Comunals. 
Una aproximació des de 
la ramaderia extensiva.

9:15 Inauguració de la jornada
• Sr. Joan Perelada i Ramon, alcalde de la Vall de Boí.
• Sr. Albert Alins i Abad, delegat del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.
• Sra. Mercè Aniz i Montes, directora del Parc Nacional d’Aigüestortes 
  i Estany de Sant Maurici.
• Sr. Pere Porta i Colom, director de l’IDAPA.
• Sra. Misericòrdia Montlleó i Domenech, directora de la FMR.

9:45 Ponència inaugural: Els comunals a l’alta 
muntanya: els usos pastorals i les àrees protegides
A càrrec d’Oriol Beltran, professor del Departament d’Antropologia Cultural de la Universitat 
de Barcelona. 

10:30 Ponència: De quí són i quí en gaudeix 
dels comunals?
A càrrec de Jordi Viñas, secretari de l’ajuntament de Llavorsí.

Programa
Reflexionar i debatre sobre els beneficis que poden suposar les pastures comunals per al 
desenvolupament socioeconòmic dels nuclis de població que tradicionalment n’han estat 
beneficiaris, és l’objectiu principal de la present jornada. Gran part de la ramaderia extensiva 
catalana pastura en superfícies comunals i per tant, cal que la realitat d’aquests béns comuns 
s’adapti a les necessitats actuals. Volem posar damunt de la taula la seva situació actual, com 
ha estat la seva evolució i com s’adapta la seva gestió a la societat actual, tenint en compte 
que molts d’ells encara es basen en un règim jurídic molt antic, proper a l’Edat Mitjana.

11:00  Pausa cafè 
11:30 Ponència. Com afecta la nova PAC a la ramaderia 
extensiva i a l’ús de les superfícies comunals. 
A càrrec de Valentí Marco, cap del Servei de Control Integrat i Pagaments del DAAM.

12:00 Experiència: La gestió de Bardenas Reales (Navarra).
A càrrec de Juan José Martínez, gestor de la Mancomunitat.

12:30 Audiovisual “Els pastors de la Vall d’Assua”
12:45 Taula rodona i debat: Experiències, reflexions i 
propostes sobre els Béns Comunals.
• L’Agrupació de ramats d’oví per la prevenció de danys d’ós bru al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, canvi en els usos de les pastures comunals. A càrrec de Nico Espinosa, tècnic del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu.
• La gestió de la muntanya de Llessui. A càrrec de Lluís Juangran, Gerent de la societat de copropie-
taris de la muntanya de Llessui.
• La muntanya de Coll. A càrrec d’Abel Peguera, ramader d’Erill-Castell.
• Presentació de la Iniciativa Comunales (IC). A càrrec de Josep Maria Mallarach, membre 
de la directiva de IC.

14:00 Dinar 
(El preu del dinar és de 15€)

16:00 Visita a l’explotació Alguaira SCP d’Erill la Vall.
17:00 Cloenda de la jornada
17:15 Visita opcional al Centre del Romànic d’Erill la Vall. 
 



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

o al tel. 973 22 93 60
Places limitades
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https://docs.google.com/forms/d/1kjBM9ukdge8UPITke9CzYQJ7O3A1Tt9dBkzE07NMA64/viewform?usp=send_form

