La transhumància
és el desplaçament estacional
d’animals en el territori seguint el
cicle de pastures que es complementen
per alimentar el bestiar al llarg de l’any.
Les vies pecuàries
són els camins per on els ramats tenen el dret de transitar.
A Catalunya arriben als 20.000 kilòmetres lineals
i també s’anomenen carrerades, carrelades,
camí o pas ramader, cabaneres o lligallos.

La transhumància i les vies pecuàries són part d’un sistema productiu
que, a més del bestiar i les persones, inclou recursos naturals,
infraestructures, sabers i formes d’organització social.

La transhumància a Catalunya

• Tot i trobar-ne indicis a l'època preromana i romana, fou a partir del s.XII quan es començà a organitzar a Catalunya impulsada per l'interès dels grans monestirs en la producció de llana.
• Els monestirs de les zones de muntanya tenien dificultats per alimentar els seus ramats durant
l’hivern degut a la neu i el fred i els de la plana no podien fer-ho a l’estiu per la presència de cultius.
Els vincles establerts entre uns i altres per cobrir aquestes necessitats impulsaren la creació d’una
xarxa estable de camins per on podia transitar el bestiar de manera segura.
• La ramaderia transhumant rebé un fort impuls a partir del segle XVI degut a l’augment de la importància
social de la producció de llana i de carn. Fou l’època daurada de la transhumància a Catalunya. Es consolidaren grans fires ramaderes i una poderosa indústria ramadera. Els monestirs cediren el protagonisme a
grans ramaders, especialment del Pirineu.
• Des de finals del segle XVIII, la ramaderia transhumant ha patit una davallada continuada fins a
l’actualitat sense, però, arribar a desaparèixer. S'estima que a Catalunya hi ha al voltant de 1.700 ramats
d'oví i cabrum que es movilitzen per les vies pecuàries catalanes. D'aquests, 30 ramats fan transhumància
de llarg recorregut. Es comptabilitzen gairebé 300 pastor professionals. Falta un registre estadístic
oficial.
• Les causes principals del descens de la transhumància les trobem en: la reducció de pastures
d'hivern, la intensificació de l'agricultura i el creixement de les àrees urbanes i industrials, la manca de
relleu generacional de pastors i ramaders, els impediments físics per transitar pels camins ramaders i
els requeriments legals per moure el bestiar.

Valors ecològics, econòmics i socials
de les vies pecuàries

• Funcionen com a connectors ecològics entre diferents ecosistemes, que mantenen
la biodiversitat i la supervivència de moltes especies animals i vegetals.
• Contribueixen a gestionar i ordenar el territori i l’aigua i a mantenir
el mosaic agroforestal característic de les zones mediterrànies.
• Formen part del patrimoni cultural i inmaterial del país: la infraestructura que tenen associada
(pletes, abeuradors...), les eines i els estris utilitzats pels ramaders, els punts geogràfics,
i les formes de vida lligades a la pràctica de la ramaderia transhumant.

de la ramaderia transhumant

• Contribueixen a netejar el bosc i evitar incendis forestals.
• Ajuden a preservar el paisatge característic de les zones
de muntanya i evitar la sobreexplotació de les pastures i l’erosió.
• Ofereixen una alternativa econòmica als pobles d’alta muntanya.
• Contribueixen a mantenir i aprofitar les pastures, un recurs d’un alt valor
econòmic que redueix els costos d’alimentació del bestiar i que té un paper
molt important en l’absorció de CO2 per a mitigar el canvi climàtic.
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Usos complementaris de les vies pecuàries
La Llei estatal de vies pecuàries de 1995 obrí la possibilitat d'utilitzar els camins ramaders per a usos
ramaders, agrícoles, mediambientals, recreatius i culturals, de manera simultània i no exclusiva.
Aquests usos poden estar vinculats a:
• la gestió del medi natural: pastura de boscos, manteniment de parcs i espais naturals,
control d’incendis, prevenció de fenòmens erosius, pèrdua de biodiversitat...
• la valoració de les produccions locals i de proximitat: de carn, llana, llet, formatge i derivats...
• la valoració del medi i del paisatge rural: la difusió i coneixement cultural,
el turisme cultural, el turisme rural, l’ecoturisme...
• la conservació i aprofitament dels camins: excursionisme i senderisme, rutes a cavall...
• la recerca del passat, la recuperació de les tradicions i la divulgació cultural: festes i jornades
temàtiques, llibres, exposicions, equipaments patrimonials, arqueologia experimental...

*el marc legal

La Llei 3/1995 de març de vies pecuàries estableix la legislació bàsica i
el règim jurídic de les vies pecuàries. La llei estableix que:
“Les vies pecuàries són bens de domini públic de les Comunitats
Autònomes i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles
i inembargables”. Un camí ha d’estar classificat per
l’administració competent per a ser considerat camí
ramader, i s’haurà de “... garantir el seu ús públic tant
quan serveixin per a facilitar el trànsit ramader
com quan s’adscriguin a altres usos
compatibles o complementaris.”
Els ramats i els pastors
hi conservaran, sempre,
el “dret de pas”.

Per on passen a Catalunya les vies pecuàries?
Normalment els grans eixos transhumants són longitudinals als cursos fluvials, i solen ser força rectes.
Passen pels careners i pels fons de les valls, eludint el transvasament de rius i rieres.
Acostumen a ser frontereres entre divisions territorials (municipis, comarques, províncies, estats)
ja que si hi ha danys, es reparteixen entre les dues parts.
Els camins transversals són de caràcter comercial, i van d’est a oest
de les conques hidrogràfiques fins arribar al destí.
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