
DESCRIPCIÓ I TRAJECTÒRIA DE L’EMPRESA

Presentació

Patronal dels minoristes càrnics de les comarques gironines.

Missió

Donar eines a les carnisseries perquè millorin els seus resultats.

PROGRAMA AMBIENTAL

Resum del programa ambiental de l’empresa

•  Facilitar als associats d’informació de les darreres tendències en cada moment en 
aquest àmbit.

•  Campanya de bosses biodegradables al 2008.

•  Eliminació des del 2010 de tota comunicació postal.

•  Projecte RAMATS DE FOC on s’activa la presència del ramader per netejar el 
sota bosc amb el ramat, a partir d’uns punts crítics determinats per Bombers i que 
la carn d’aquest ramats es comercialitza a les carnisseries sota aquesta marca.

  En aquest projecte, bombers, ramaders i carnissers actuen junts en un projecte 
per potenciar pastures en àrees amb risc d’incendis. La carn i els productes lactis 
obtinguts es comercialitzen amb el distintiu Ramats de Foc.

  Els Bombers de la Generalitat marquen i localitzen les zones estratègiques on els 
ramaders han de pasturar. El tercer actor del projecte són els carnissers (a través 
del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines) i els 
restauradors, que s’encarreguen de la difusió dels productes (carn de xai, de cabrit, 
formatges, recuits i lactis, de moment) sota el distintiu Ramats de Foc.

  L’objectiu és múltiple: prevenir incendis, donar un valor afegit als productes del 
territori i conscienciar els consumidors que a través d’aquests productes contri-
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bueixen també al projecte. La coordinació entre els diferents actors del projecte 
és a càrrec de la Fundació Pau Costa. El conjunt de la iniciativa Ramats de Foc 
ha guanyat el guardó dels premis Emas, que premia la cocreació i el desenvolupa-
ment de projectes ambientals de manera conjunta. 

  S’ha portat a terme una prova pilot que s’ha concentrat en quatre municipis del 
Baix Empordà: Colomers, Vilopriu, Jafre-Garrigoles i Verges. Es tracta d’una zona 
amb alta recurrència d’incendis i on els cossos de gestió d’incendis han identificat 
punts estratègics per a la seva prevenció i extinció. Tres explotacions de ramade-
ria extensiva (cabra i ovella) hi han pasturat. Des del gener del 2018 els productes 
procedents dels ramats (carn i làctics) ja s’han comercialitzat en cinc carnisseries 
i un restaurant propers a la zona, i s’han editat materials per explicar Ramats de 
Foc als consumidors.

  Els seguiment de la fase pilot evidencia la reducció del risc d’incendis fores-
tals però també un interès actiu de la clientela en la campanya i en les compres 
d’aquests productes. Les 25 explotacions ramaderes que la Fundació Pau Costa 
esperava sumar al projecte a final del 2018 estan repartides entre l’Alt Empordà 
(25%), la Garrotxa (20%), el Baix Empordà, el Pla de l’Estany i el Ripollès. Al con-
junt del territori gironí, el projecte pot tenir més recorregut encara: el nombre 
d’explotacions ramaderes properes a les zones estratègiques des d’un punt de vista 
de gestió d’incendis forestals és a l’entorn de setanta, i hi inclouen xais, cabres i va-
ques. Al final d’aquest projecte, els consumidors esdevenen part de la lluita contra 
els incendis mitjançant el consum habitual de productes de Ramats de Foc.

Any d’inici del programa ambiental

2008

Model de relació amb entitats ambientals i/o socials

Col·laboració amb Creu Roja Girona en cursos per a la inserció de nous treballa-
dors al sector de la carnisseria per temes socials i amb Fundació Pau Costa per 
temes ambientals amb el projecte Ramats de Foc.

Entitats amb les que col·labora l’empresa en actuacions ambientals

Fundació Pau Costa
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