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Tens a les teves mans el catàleg de productors i 
productores Ramats de Foc, professionals que, 
amb la pastura dels seus ramats, garanteixen un 
manteniment de la vegetació a zones amb un alt 
risc d’incendi. D’aquesta manera, contribueixen a 
disminuir les probabilitats que el bosc es cremi o a 
evitar que els incendis esdevinguin grans incendis 
molt difícils d’extingir. 

Per tant, incloure els seus productes al vostre 
taulell, a les vostres cartes i als vostres menús és 
una acció directa de prevenció d’incendis forestals. 

Actualment, el total de productors i productores 
és de 17 i es troben en diferents indrets de les 
comarques de Girona. Inclouen ramats de cabres, 
d’ovelles i de vaques, i produeixen carn i/o làctics. 
Es tracta de ramaderia extensiva amb un alt 
valor. Pel sol fet de ser extensiva ja contribueix 
a la preservació del paisatge, de la biodiversitat 
i dels valors socials i culturals del territori. I en 
aquest cas, el valor afegit és que ajuda a la gestió 
d’incendis forestals, i això és una acció rellevant en 
el context de canvi climàtic en el que ens trobem i 
en un territori amb una alta recurrència d’incendis.

Presentació
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Us animem a incorporar els productes Ramats 
de Foc als vostres establiments i a comunicar als 
vostres clients la gran funció social que realitzen 
aquests ramats. El catàleg ofereix informació 
detallada de cada productor/a sobre la seva 
localització, quins productes produeix, si està 
certificat en ecològic o no i el telèfon per a poder-
hi contactar. El catàleg serà actualitzat i editat 
periòdicament amb l’objectiu d’anar incorporant 
nous productors/es que es vagin afegint al projecte. 

Ramats de Foc és un projecte impulsat i coordinat 
per la Fundació Pau Costa i col·labora amb els 
Bombers de la Generalitat de Catalunya, la Secció 
de Boscos i Recurs Forestals del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i el 
Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de Girona. 
Ramats de Foc rep finançament de la Fundació 
Daniel i Nina Carasso.

www.ramatsdefoc.org
info@ramatsdefoc.org
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Pasturabosc està format per un ramat de cabres de raça 
florida que fan gestió forestal per disminuir la càrrega de 
combustible dels boscos per ajudar-los en la seva preser-
vació i en la prevenció de grans incendis forestals. La Judit, 
juntament amb en Joan, són els impulsors del projecte i 
produeixen carn ecològica de cabrit. En breu, també 
oferiran productes làctics.

Judit i Joan

Nom 
Judit

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de cabrit
· Làctics de cabra 
  (properament)

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Gaüses, Vilopriu 
(Baix Empordà)

Pàgina web 
www.pasturabosc.cat

Contacte 
Tel. 629 41 84 83
judit@pasturabosc.cat
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Els ramats de cabra de llet i ovella de carn de raça ripollesa 
són la base dels productes que ofereix Làctics Pauet. 
Els ramats d’aquesta empresa familiar estan formats per 
set-cents caps que pasturen expressament en un bosc mixt 
de pi blanc i alzina per tal d’impedir la propagació del foc i, 
alhora, faciliten l’accés a peu en tasques d’extinció. La seva 
ramaderia és responsable: no utilitzen antibiòtics, pesticides 
ni herbicides per al cultiu i recol·lecció dels seus productes 
i per a l’elaboració dels làctics només utilitzen llet 100% 
natural i ferments. 

Pau

Nom 
Pau

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai
· Làctics de cabra 

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Jafre 
(Baix Empordà)

Pàgina web 
www.lacticspauet.com

Contacte 
Tel. 675 56 66 08
lacticspauet@gmail.com
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Situat a Verges, al cor del Baix Empordà, l’Eugeni 
Darnaculleta pastura un ramat de mig miler d’ovelles 
autòctones que passen habitualment per l’ombra d’un 
sotabosc esclarissat i delimiten el perímetre d’aquest 
bosc, de manera que es converteixen en una mesura d’au-
toprotecció per a una zona habitada i de masos aïllats. 

Eugeni

Nom 
Eugeni

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Verges
(Baix Empordà)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 645 92 41 64
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En Borja i en David gestionen de manera ecològica un ra-
mat d’ovelles de llet de la raça lacaune que pasturen prats i 
suredes del Massís de les Salines, a Agullana. Després que 
un incendi cremés gran part dels boscos del terme, van co-
mençar a introduir la ramaderia extensiva com una manera 
més de gestionar el bosc i ara les seves ovelles hi pasturen 
diàriament, afavorint així la gestió del territori.

Borja 
i David

Nom 
Borja i David

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai
· Llet d’ovella

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Agullana 
(Alt Empordà)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 626 97 01 88
Tel. 607 20 78 96
organicum.cat@gmail.com
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El ramat (Mu)DA viu en llibertat al bosc i als prats 
d’Agullana i Darnius. La cria es desenvolupa tot respectant 
el comportament dels remugants, evitant l’estrès, sense 
necessitat d’utilitzar antibiòtics de forma generalitzada i 
alimentant-se de les pastures i amb farratge ecològic. 
La ramaderia extensiva de (Mu)DA contribueix a reduir la 
càrrega de combustible dels boscos i a mantenir els prats, 
facilitant així la prevenció i l’extinció d’incendis tot l’any.

Lluís

Nom 
Lluís

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de vedella

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Agullana 
(Alt Empordà)

Pàgina web 
www.muda.cat

Contacte 
Tel. 647 20 91 35
lluis@muda.cat
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En Jordi practica la ramaderia extensiva, tal com ja ho feien 
els seus avis, amb un ramat d’unes 700 ovelles que pasturen 
en camps i boscos de la zona de Capmany. En els incendis de 
2006 i 2012, els camps que pastura van frenar l’avanç de les 
flames, facilitant-ne l’extinció.

Jordi

Nom 
Jordi

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Capmany 
(Alt Empordà)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 629 76 29 42
lunakoko@hotmail.com
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En Mon porta un ramat de 130 ovelles ripolleses i 25 cabres 
murcianes que pasturen diàriament, i des de fa ja 40 anys, 
pel cor de les Gavarres, al municipi de Sant Cebrià de Lledó. 
Els boscos d’alzines, les suredes i les pinedes de la zona 
estan especialment en risc d’incendi, per això des de fa 
generacions que es procura tenir el territori cuidat amb 
aquest ramat.

Mon

Nom 
Mon

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Sant Cebrià de Lledó, 
Cruïlles (Baix Empordà)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 609 48 74 29
elsmetges@gmail.com
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Des de Parets d’Empordà fins a Sant Esteve de Guialbes, 
al terme municipal de Vilademuls, s’hi troba pasturant 
diàriament el ramat de 800 ovelles de l’Albert, pastor de 
tradició familiar que es coordina amb la resta de pastors 
per anar a fer tallafocs a les zones que més ho necessiten 
dels voltants de Vilademuls.

Albert

Nom 
Albert

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Vilademuls 
(Pla de l’Estany)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 617 99 58 59
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Peralada Mas Marcè la forma una família que fa més de 6 
generacions que es dedica a fer de pastors, i que s’ha es-
pecialitzat en l’elaboració de làctics ecològics d’ovella i de 
vaca, alhora que també comercialitzen el xai lletó. Disposen 
de tres ramats d’ovelles de raça ripollesa i raça lacona, un 
dels quals pastura en zones d’un alt risc d’incendis durant 
tot l’any, situades als municipis de Sant Climent Sescebes i 
Espolla (Alt Empordà).

Manel

Nom 
Manel

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai
· Làctics d’ovella

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Siurana d’Empordà
(Alt Empordà)

Pàgina web 
www.masmarce.com

Contacte 
Tel. 609 03 70 32
masmarce@masmarce.com
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La Maria, juntament amb en Nacho, tenen un ramat de 100 
ovelles ripolleses, 20 cabres de rasquera i algunes d’altres 
races, que pasturen diàriament per una de les grans finques 
de l’Alta Garrotxa, a la Vall del Bac. La presència del seu 
bestiar serveix per mantenir espais oberts identificats com 
a zones segures per als Bombers, alhora que fan un control 
del combustible vegetal en diferents boscos de la vall.

Maria

Nom 
Maria

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai
· Carn de cabrit

Certificació ecològica
    Sí      No. En conversió

Localització 
Sant Pau de Segúries 
(Ripollès)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 669 72 82 58
lavalldelbac@gmail.com
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L’Antonio s’ocupa de la difícil tasca de pasturar els boscos 
públics de Portbou. Ho fa amb un ramat de cabres de munta-
nya amb la finalitat de gestionar el risc d’incendis mitjançant 
el control de la càrrega de combustible, en un territori 
abrupte, sec i ventós. El ramat combina la pastura a Portbou 
amb l’estada a la plana del Fluvià durant els mesos de més 
sequera. 

Antonio

Nom 
Antonio

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de cabrit

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Portbou
(Alt Empordà)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 688 32 59 30
antoniorodirguez@gmail.com
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En Marc té un ramat d’ovelles ripolleses i algunes cabres que 
ja eren del seu pare i que pasturen diferents zones forestals 
als voltants de Maià de Montcal i Beuda, majoritàriament 
boscos d’alzina i de pi. Un d’aquests boscos és el del Turó 
de Ca N’Alzina i voltants, bosc de pi blanc amb llentiscle i 
arítjols, zona d’especial importància per a la gestió del risc 
d’incendis forestals. També fa el manteniment d’una part de 
la franja de seguretat de Beuda. 

Marc

Nom 
Marc

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Maià de Montcal 
(Garrotxa)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 697 66 32 47
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En Miquel i en Jesús són pare i fill, i porten conjuntament 
una explotació d’ovelles ripolleses i lacones de carn i algunes 
cabres murcianes i alpines ubicada a Centenys, al municipi 
d’Esponellà. El seu ramat pastura diàriament boscos i espais 
oberts dels voltants, entre els quals el bosc de Bon Aire, bosc 
de pi blanc i alzina identificat com a zona estratègica per a la 
gestió del risc d’incendis forestals.

Jesús 
i Miquel

Nom 
Jesús i Miquel

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai
· Llet de cabra

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Esponellà 
(Pla de l’Estany)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 680 48 20 07
j.aradassole@gmail.com
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En Miguel Ángel continua amb l’activitat ramadera de la 
família amb l’explotació de 600 cabres de raça florida i mala-
guenya. El seu pare, en Juan Antonio, porta les 1.100 ovelles 
segurenyes i rolla del rosselló. Els dos ramats pasturen des 
de fa generacions de pastors pels boscos de pineda i garriga 
de la zona de Sobrestany i per la muntanya pública als vol-
tants del Montgrí, les dues amb un especial risc d’incendi. 

Miguel Ángel 
i Juan Antonio

Nom 
M. Ángel i J. Antonio

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de xai
· Llet de cabra

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Ullà 
(Baix Empordà)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 689 36 42 93
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La Dolors té un ramat de més de 450 cabres lleteres que, 
juntament amb el pastor que l’ajuda, recorren els boscos 
mediterranis de Cassà de la Selva. Un dels seus llocs de pas 
és la finca de Can Vilallonga, gestionada pel Consorci de les 
Gavarres. Al pasturar-hi, les cabres de la Dolors ajuden a 
conservar els valors naturals i paisatgístics d’aquest indret 
estratègic situat al peu de les Gavarres i a mantenir els con-
reus i els boscos nets. 

Dolors

Nom 
Dolors

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de cabrit
· Llet de cabra

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Cassà de la Selva 
(Gironès)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 600 70 03 38
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La Marta es cuida d’un ramat de més de 300 vaques de la 
raça autòctona catalana de l’albera que pasturen en llibertat 
per la muntanya mediterrània de la finca de Baussitges, al 
Paratge Natural de l’Albera. El ramat és el darrer que quedava 
d’aquesta raça en perill d’extinció, que comença a recuperar-
se gràcies a l’Associació Baussitges d’Amics de la Vaca de 
l’Albera, impulsada per la Marta. Es tracta d’una raça àgil i 
adaptada a l’entorn, que pastura boscos estratègics en una 
zona amb alt risc d’incendis. 

Marta

Nom 
Marta

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de vedella

Certificació ecològica
    Sí      No

Localització 
Espolla 
(Alt Empordà)

Pàgina web 
www.baussitges.com

Contacte 
Tel. 679 16 60 45
lesalbereseco@gmail.com
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RC Beef Quality és una empresa constituïda per en Pau i 
en Jordi, dos joves ramaders de la Garrotxa. Tenen d’un 
ramat de vaques en conversió a l’ecològic, pasturant en 
llibertat a la zona de Santa Bàrbara de Pruneres, a l’Alta 
Garrotxa, col·laborant en el manteniment de la vegetació 
en zones d’alt risc d’incendi. Gràcies al fet que disposen de 
tot el cicle (cria, recria i engreix del bestiar) ofereixen els 
productes amb la millor qualitat i amb la més alta seguretat 
alimentària. A RC Beef Quality lluiten pel benestar dels 
seus animals i per la conservació del medi ambient.  

Pau i Jordi

Nom 
Pau i Jordi

Producte/s 
Ramats de Foc 
· Carn de vedella

Certificació ecològica
    Sí      No. En conversió

Localització 
Montagut i Oix 
(Garrotxa)

Pàgina web 
-

Contacte 
Tel. 692 73 73 89
rcbeefquality@hotmail.com
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Gràcies
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