
Memòria del Programa d’Actuacions 2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MEMÒRIA DEL PROGRAMA  
D’ACTUACIONS 2019 

 
 

Olot, Març de 2020 

 

 

 

 



Memòria del Programa d’Actuacions 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria del Programa d’Actuacions 2019 

 
Memòria de les actuacions realitzades l’any 2019 

 
En data 20 de desembre de 2018 es va aprovar el Programa d’Actuacions i el 
Pressupost per l’any 2019. 

 
El Pressupost inicialment aprovat va ser d’un total de 257.080,01€. 

 
 
ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC) 

 
 
CAPÍTOLS  EUROS 
   
I DESPESES DE PERSONAL 73.249,16 
II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 138.588,17 
III DESPESES FINANCERES 200,00 
VI TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.981,26 
V FONS DE CONTINGÈNCIA 1.564,42 
VI INVERSIONS REALS 20.500,00 
   
SUMA  257.083,01 

 
 
ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC) 

 
 
CAPÍTOLS  EUROS 
   
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2,00 
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 243.540,01 
V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00 
VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL 13.540,00 
   
SUMA  257.083,01 

 
 
Aquest 2019, s’ha executat gairebé la totalitat del programa d’actuacions aprovat al 
desembre de 2018.  
 
En el cas del document que ens ocupa, i en el marc de cada àmbit d’actuació, hi 
figura un quadre resum que fa una primera referència a l’assoliment dels resultats, 
diferenciant-los per colors. El color verd correspon a les actuacions realitzades 
completament, el color taronja correspon a aquelles realitzades parcialment (o que 
en aquest moment encara no han estat acabades), les actuacions no realitzades 
s’han ombrejat en color vermell. Finalment, les actuacions no previstes però que 
durant l’any en curs s’ha cregut convenient incorporar al programa d’actuacions, 
s’han destacat en color blau.  

 
A continuació es fa una valoració general del programa en qüestió, en la que es 
detallen els canvis respecte la planificació inicial i es fa la justificació corresponent. 
Finalment es detallen totes i cadascuna de les actuacions realitzades.  
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Finalment, i prèviament a entrar en l’anàlisi del programa d’actuacions executat el 
2019, creiem oportú destacar la continuïtat de la col·laboració del Consorci en la 
redacció del Pla de Protecció de l’EIN (abans anomenat Pla Especial).  
 
El Pla es va aprovar inicialment l’1 de març de 2019, amb un període d’informació 
pública que va durar fins al 30 de setembre, i en el marc del qual el Consorci va 
participar durant aquests 7 mesos en les presentacions territorials del document i 
va dur terme a l’entorn d’unes 150 reunions informatives i de suport a la tramitació 
d’al·legacions amb entitats i particulars, de manera casi exclusiva durant un període 
de 4 mesos. 

 



Memòria del Programa d’Actuacions 2019 

 

1. Actuacions de l’àmbit de CONSERVACIÓ 

 
 

1.1. Conservació del patrimoni natural  
 
Objectius generals: 
 
- Ampliar el coneixement sobre la biodiversitat de l’espai, ja sigui flora, fauna 

o hàbitats. 

- Millorar l’estat de conservació del patrimoni natural, en especial hàbitats 

d’interès comunitari i espècies protegides 

- Realitzar actuacions per al control de flora invasora a l’EIN i el seu entorn 

immediat. 

- Millorar l’estat de conservació del patrimoni,tant cultural com arquitectònic, 

siguin obres de rehabilitació o de neteja d’entorns. 

 
Actuacions: 
  

Estat 

C
o

n
s
e

rv
a

c
ió

 d
e

l 
p

a
tr

im
o
n

i 
n

a
tu

ra
l 

F
L
O

R
A

  

Seguiment de Dichoropetalum schotti i 
caracterització de la seva població 

 

Accions per a la conservació de Dichoropetalum 
schotti 

 

Treballs preliminars sobre l’estat de conservació 
de Polygala vayredae 

 

Seguiment de Dryopteris remota i conservació 
de l’hàbitat 

 

Establiment d’una nova població de Dryopteris 
remota 
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Seguiment de l’àguila daurada (Aquila 
chrysaetos) 
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Estudi sobre els valors naturals i la fragilitat de 
les principals rieres de l’espai 

 

Mesures de control de flora invasora  

Actualització de la cartografia de nuclis 
d’Ailanthus altissima 

 

Millora d’hàbitats forestals  

Disseny d’un seguiment per avaluar les 
intervencions en els hàbitats forestals 

 

Rèplica del seguiment de valors naturals als 
prats de Pera 

 

Projecte d’establiment d’una xarxa d’indicadors 
ambientals 

 

  
Treballs de millora de l’hàbitat de la Llacuna de 
Can Camps 
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Valoració general: 
 

 

Durant aquesta anualitat s’han executat gairebé totes les actuacions previstes en el 
Programa d’Actuacions.  
 
Tanmateix, cal esmentar que els treballs preliminars sobre l’estat de conservació de 
Polygala vayredae, després d’haver fet diverses reunions de coordinació amb els 
serveis centrals i territorials de flora de la Generalitat, han quedat pendents fins a 
que es finalitzi la cartografia de detall de l’espècie, que està realitzant el cos 
d’Agents Rurals.   
 
En relació a l’establiment d’una nova població de Dryopteris remota, s’ha treballat 
en la tramitació dels acords amb la propietat afectada, que a cristal·litzat en un 
Acord de custòdia per a la preservació de Dryopteris remota a la finca del Bolassell. 
Alhora, des del Banc de Llavors de la Garrotxa s’ha continuat amb les tasques de 
propagació ex situ de l’espècie, permetent disposar d’una població de més de 50 
individus a punt per poder trasplantar en el nou rodal a la finca en qüestió. En el 
moment de redacció d’aquesta memòria, l’actuació queda pendent d’executar-se, a 
l’espera de l’informe botànic que n’indiqui els detalls tècnics. 
 
Pel que fa al disseny d’un seguiment per avaluar les intervencions en els hàbitats 
forestals, aquest no s’ha realitzat degut a la manca de disponibilitat de temps tant 
del personal propi com del personal del DARP amb qui està previst desenvolupar la 
tasca de manera conjunta. S’espera que es pugui dur a terme al llarg de l’anualitat 
2020.   
 
D’altra banda, es duu a terme l’actuació de millora de la Llacuna de Can Camps, 
d’especial interès per a les aus aquàtiques en el si de la comarca. L’actuació 
s’executa a partir d’una demanda de l’Associació de naturalistes i ecologistes de la 
Garrotxa, a partir de les propostes d’actuació recollides en els estudis Seguiment 
dels ocells aquàtics de la garrotxa 2018 (ANEgx) i la Diagnosi dels valors naturals 
de l’estany de Can Camps i de la bassa de la guixera de Tortellà (Galanthus), 
promoguda pel Consorci.  
 
Igual com en anys anteriors, algunes de les actuacions de conservació, 
concretament les mesures de control de flora invasora (Ailanthus altissima) i la 
millora d’hàbitats forestals (teix i alzinar), han estat executades amb una subvenció 
de la Diputació de Girona en el marc del Conveni de col·laboració amb l'Obra 
Social "la Caixa" en matèria de conservació del medi natural i la biodiversitat, en el 
si del Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa (2018-19): Millora de 
forests.  
 
Finalment, i com en edicions anteriors, s’ha donat continuïtat a diferents actuacions 
no especificades en el programa d’actuacions anual, però que són estructurals o 
transversals en l’àmbit de la conservació del patrimoni natural:  
 

 Coordinació del Programa de conservació de flora, amb participació del 
SIGMA, el Servei de Fauna i Flora i el Servei d’Espais Naturals Protegits 
del DTES, i el cos d’Agents Rurals.  

 Seguiment de la prova pilot de transplantament d’individus de Dryopteris 
remota obtingut en assajos previs de propagació ex situ a la zona de 
Salarça. 
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Flora  

 
 

 Seguiment de Dichoropetalum schotti i caracterització de la seva població  
 

 
Objectiu i justificació: 
 
El decret 172/2008, de 26 d’agost, del catàleg de flora amenaçada de Catalunya inclou 
l’espècie Dichoropetalum schotti (també anomenada Peucedabum schotti). En aquest 
sentit, en el marc de l’estratègia de conservació de flora amenaçada del Consorci, el 
2015 es va redactar el Pla de conservació i gestió de Peucedanum schotti (Xavier Pujol 
i Joan Font).  
 
En el Pla es detallen una sèrie d’objectius i actuacions associades. Hi figuren  com a 
objectius núm. 5.2.3 Seguiment de les poblacions la realització anual d’un cens de 
població, i núm. 5.2.6. Estudis d’investigació complementaris, la caracterització 
ecològica del tàxon i establiment de possibles zones de presència mitjançant models 
geogràfics.  

 
És per aquest motiu que, després que l’ICHN-Garrotxa hagi fet fins ara el seguiment i el 
cens anual de població, enguany el Consorci incorpora aquesta actuació al seu 
Programa d’Actuacions, complementant-la amb un estudi de caracterització de l’hàbitat 
de l’espècie.  

 
 
Descripció:  
 

Elaboració del cens de població de Dichoropetalum schotti i de l’estudi demogràfic i 
de caracterització de l’hàbitat de l’espècie 

 
 
Execució i resultats: 
 
- L’actuació s’ha contractat a l’empresa especialitzada Apren, Serveis Ambientals SL 

 
- Els principals resultats de l’estudi són: 

o S’han detectat un total de 267 individus, dels quals 149 reproductors. Les 
dades indiquen una notable estabilitat de la població des de 2013.  

o Ha disminuït de forma dràstica el nombre d’exemplars depredats per 
herbívors: les mesures de gestió aplicades han resultat efectives 

o En la caracterització de l’hàbitat, es constata que és un indret amb una 
notable diversitat florística i amb un bon estat de conservació.  

 
 

 Accions per a la conservació de Dichoropetalum schotti i caracterització de la     
      seva població  
 

 
Objectiu i justificació: 
 
El decret 172/2008, de 26 d’agost, del catàleg de flora amenaçada de Catalunya inclou 
l’espècie Dichoropetalum schotti (també anomenada Peucedabum schotti). En aquest 
sentit, en el marc de l’estratègia de conservació de flora amenaçada del Consorci, el 
2015 es va redactar el Pla de conservació i gestió de Peucedanum schotti (Xavier Pujol 
i Joan Font).  
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Una de les actuacions prioritàries és la limitació de la depredació de l’espècie a través 
d’una tanca i d’un pas canadenc.  
 
 
Descripció:  
 

Instal·lació d’un pas canadenc i millora i arranjament del tancat perimetral per evitar 
l’accés de fauna predadora a la part culminal del Mont 

 
 
Execució i resultats: 
 
- L’actuació s’ha inclòs en el Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa 

(2018-19): Millora de forests, finançat mitjançant una subvenció finalista de la 
Diputació de Girona.  
 

- L’actuació s’ha dut a terme en coordinació amb el Banc de Llavors de la Garrotxa, 
el Servei de Flora del DTES, els Agents Rurals i el Patronat de la Mare de Déu del 
Mont.  

 
- L’actuació s’ha contractat a l’empresa AricoForest 

 
- Les tasques han consistit en: 

 
o Instal·lació d’un pas canadenc a la carretera d’accés a la part culminal del 

Mont, en substitució d’una planxa de ferro que s’havia demostrat que no 
evitava el pas dels animals. 

o Rebaixament del peu del mur de contenció de la carretera mitjançant 
maquinària, en punts concrets en els que s’havia detectat el pas dels 
animals 

o Arranjament dels punts malmesos del tancat perimetral, concretament 
d’alguns pals caiguts.  

 
 
 

 Treballs preliminars sobre l’estat de conservació de Polygala vayredae 
 

 
Objectiu i justificació: 
 
El decret 172/2008, de 26 d’agost, del catàleg de flora amenaçada de Catalunya inclou 
l’espècie Polygala vayredae. En aquest sentit, en el marc de l’estratègia de conservació 
de flora amenaçada del Consorci, el 2015 es va redactar el Pla de conservació i gestió 
de Polygala vayredae (Xavier Pujol i Joan Font).  
 
Fins al moment no s’ha fet cap intervenció en relació a l’espècie Polygala vayredae, i en 
aquest sentit és necessari iniciar actuacions per a donar compliment als objectius del 
Pla de conservació.  

 
 
Descripció:  
 

Identificació dels impactes i afectacions a l’àrea de distribució de Polygala vayredae 

 
 
Execució i resultats: 
 
- S’han dut a terme reunions amb la comissió de coordinació del Programa de 

conservació de flora, a partir de les quals s’ha identificat la necessitat d’elaboració 
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prèvia de la cartografia de detall de l’espècie, tasca que ha estat assumida pel cos 
d’Agents Rurals.  

 
- Es preveu seguir amb l’actuació un cop estigui finalitzada la cartografia de detall, 

que en el moment actual està en procés de realització.  
 
 
 

 Seguiment de Dryopteris remota i conservació de l’hàbitat 
 
 

Objectiu i justificació: 
 
Arrel del Pla de Conservació i gestió de Dryopteris remota redactat el 2015 (Xavier Pujol 
i Joan Font) per encàrrec del Consorci, s’han derivat una sèrie d’actuacions. Una de les 
actuacions prioritàries és el seguiment de la població de Dryopteris remota.  
 
En aquest sentit el Consorci s’ocupa, conjuntament amb el Banc de Llavors de la 
Garrotxa, de fer el cens anual de població de l’espècie.  
 
L’espècie Dryopteris remota està inclosa al Decret 172/2008, de 26 d’agost del Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya. 

 
Descripció:  
 

Elaboració del cens de població i identificació dels principals impactes 

 
 

Execució i resultats: 
 
- El seguiment es realitza a finals de tardor en col·laboració amb el Banc de Llavors 

de la Garrotxa, per part del seu responsable, Xevi Pujol, i el botànic Joan Font.  
 

- Es decideix no executar l’actuació prevista d’estassada selectiva de l’estat arbustiu, 
donat que es valora que malgrat existeix certa afectació, l’impacte no és important i 
es considera preferible esperar a veure com evoluciona durant el pròxim any.  
 
 

 

 Establiment d’una nova població de  Dryopteris remota 
 
 

Objectiu i justificació: 
 
Arrel del Pla de Conservació i gestió de Dryopteris remota redactat el 2015 (Xavier Pujol 
i joan Font) per encàrrec del Consorci, s’han derivat una sèrie d’actuacions. Una de les 
actuacions definides en el Pla és l’establiment de nous rodals de l’espècie a través de la 
multiplicació ex-situ.  
 
En anualitats anteriors el Consorci havia encarregat estudis de caracterització de 
l’hàbitat i identificació de localitzacions per a establir-hi nous rodals, que ha permès 
identificar quins són aquests rodals.  
 
L’espècie Dryopteris remota està inclosa al Decret 172/2008, de 26 d’agost del Catàleg 
de flora amenaçada de Catalunya. 

 
Descripció:  
 

Acord de custòdia amb la propietat 

Informe botànic per l’execució tècnica de l’actuació 
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Trasplant de plançons a la nova localització  

 
Execució i resultats: 
 
- Per a la realització d’aquest estudi s’ha comptat amb els resultats dels estudis 

previs del botànic Andreu Salvat, escollint la localització identificada com a òptima 
en l’estudi encarregat pel Consorci.  
 

- S’han dut a terme les tasques de gestió per al procediment de negociació, redacció 
i aprovació d’un Acord de custòdia amb el propietari de la finca afectada, amb 
resultat satisfactori.  
 

- S’ha establert coordinació amb el Banc de Llavors de la Garrotxa, encarregat de la 
reproducció ex-situ de l’espècie. Es disposa de més de 50 plàntules preparades per 
poder trasplantar a la nova localització.  
 

- S’ha encarregat un informe al botànic Joan Font, en relació a com s’ha de dur a 
terme l’actuació. En el moment de redacció de la memòria s’espera el resultat 
d’aquest. 
 

- Es preveu poder fer efectiu el trasplant de plançons durant el 2020, esperant el 
moment idoni segons resultats de l’informe.  
 
 

 

Fauna  

 
 

 Seguiment de l’àguila daurada (Aquila chrysaetos) 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
Consisteix en realitzar un treball de camp sistematitzat per tal de fer el seguiment per 
cadascuna de les parelles d’àguila daurada presents a l’espai, durant tot el seu període 
reproductiu (vols nupcials – polls volanders), pel coneixement de l’estat dels propis 
individus així com per la seva qualitat de bioindicadors del bon l’estat de conservació del 
territori on habiten.  
 
L’Alta Garrotxa és ZEPA mitjançant l’Acord de GOV/112/2006, de 5 de setembre de 
2006 i l’escalada està regulada a l’espai segons el  Decret 148/1992 de 9 juny, pel qual 
es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar 
espècies de fauna salvatge.   
 
 
Descripció:  
 

Realització d’un seguiment de camp que permeti identificar la presència i l’èxit 
reproductiu de les parelles d’àguila daurada que es coneixen a l’Alta Garrotxa, en 
concret als tres nius dels sectors de Sant Aniol, el Borró i Pincaró.  

 
 
Execució i resultats:  
 
- En aquest cas, l’actuació s’ha contractat a un ornitòleg reconegut de la comarca, en 

Mike Lockwood.  
 

- Tal i com estava previst, s’ha realitzat el treball de camp i s’ha fet el registre 
corresponent de les dades.  
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- El seguiment s’ha centrat en les tres parets on hi ha localitzats els nius de l’espècie: 

o Sant Aniol 
o Borró 
o Pincaró 

 
- Els principals resultats destaquen: 

o Preocupació per l’observació de només 1 de les 3 parelles, i de cap intent 
de criar. 

o Es reforça la teoria que les àguiles es desplacen fora la comarca de la 
Garrotxa per alimentar-se. 

o Es fa proposta de millora dels punts d’observació  
 

- Tota la informació s’ha aglutinat en una memòria final: 
 
* Informe de Seguiment dels nius d’àguila daurada de l’Alta Garrotxa (2019).  

 
 
 

Hàbitats 

 
 
 

 Estudi sobre els valors naturals i la fragilitat de les principals rieres de l’espai 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu de l’estudi és disposar d’un estudi sobre les principals rieres de l’EIN on es 
realitzen activitats aquàtiques per part dels usuaris, en especial el bany, la valoració de 
l’afectació antròpica sobre aquestes i l’elaboració d’una proposta d’ordenació.  
 
Aquest estudi es realitza en el marc de l’elaboració del Pla de protecció del medi natural 
i del paisatge, per tal de valorar si és necessari incorporar alguna directriu per a 
l’ordenació d’aquestes activitats.  
Donat l’abast de l’estudi, aquest es realitza en dues fases. La primera fase (recerca 
bibliogràfica i inici del treball de camp) es va dur a terme en l’anualitat 2018. 
 

 
Descripció:  
 

Treball de camp: observació i recollida de dades 

Diagnosi 

Proposta d’ordenació 

 
 
Execució i resultats: 
 
- Per a la realització de l’estudi s’ha contractat a l’empresa Galanthus, donada la 

seva experiència i rigor en els estudis de caràcter ambiental.  
 

- S’ha fet la totalitat de la recollida de dades sobre hàbitats, flora, ambfibis, 
invertebrats aquàtics, peixos i gea.  
 

- S’ha elaborat una diagnosi dels valors i els impactes de cada un dels trams de riera 
inclosos en l’estudi, identificats aquests prèviament pel Consorci.   
 

- S’ha identificat l’Índex de vulnerabilitat fluvial d’aquests sectors.  
 



Memòria del Programa d’Actuacions 2019 

- S’ha fet una proposta d’ordenació dels diferents trams, així com una proposta de 
d’actuacions a fer.  
 

* Estudi de la fragilitat de les rieres de l’EIN de l’Alta Garrotxa i l’impacte de les 

activitats aquàtiques 2019 

 
 

 Mesures de control de flora invasora 
 
 

Objectiu i justificació: 
 
L’espècie Ailanthus altíssima està inclosa al Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel 
qual es regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras  
 
En aquest sentit el Consorci fa diverses anualitats que duu a terme actuacions de 
control de l’espècie en diversos punts de l’EIN i de la seva zona d’influència.  
 
En base a la cartografia de localització de rodals d’ailant de què disposa el Consorci, es 
segueix amb l’estratègia de control amb la intervenció d’alguns dels rodals encara no 
intervinguts.  
 
Descripció: 
 

Tractament de control químic per a l’eliminació dels peus d’ailant (Ailanthus 
altíssima) en les zones adjacents a l’EIN, donat que podrien ser vehicle de 
propagació d’aquesta espècie invasora dins l’espai protegit. 

Eliminació dels peus tractats i tractament de les restes vegetals 

 
Execució i resultats: 
 
- L’actuació s’ha inclòs en el Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa 

(2018-19): Millora de forests, finançat mitjançant una subvenció finalista de la 
Diputació de Girona.  
 

- Per a la realització de les intervencions de control químic d’ailant s’ha contractat 
l’empesa Serradell Jardineria, amb experiència en el tractament d’aquesta espècie. 
 

- Les zones on s’ha actuat amb control químic sumen 3.138m
2
, i són les detallades a 

continuació: 

 Sector A: 
Montagut - Fluvià: 17 rodals: 1.976 m2  
Castellfollit de la Roca: 8 rodals: 1.114 m2 

 Sector B: Montagut – Autovia: 1 rodal: 10 m2 

 Sector C: Sant Ferriol: 1 rodal: 7 m2 

 Sector E: Oix: 1 rodal: 27 m2 

 Sector F: Sant Joan les Fonts: 1 rodal: 4 m2 
 

- Per a l’eliminació dels peus intervinguts s’ha contractat l’empresa Trescant, amb 
experiència en realitzar satisfactòriament la mateixa tasca en anualitats anteriors. 
Les zones on s’ha actuat són les mateixes on s’ha fet el control químic. 
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 Actualització de la cartografia de nuclis d’Ailanthus altissima 
 
 

Objectiu i justificació: 
 
L’espècie Ailanthus altíssima està inclosa al Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel 
qual es regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras  
 
Les diferents actuacions de control de l’espècie dutes a terme pel Consorci en els 
darrers anys s’han basat en l’Estudi de detecció de rodals d’ailant, dut a terme l’any 
2016.  
 
En el darrer any 2018, es va detectar la presència de nuclis de l’espècie no identificats 
en l’estudi esmentat. És necessari disposar d’una cartografia actualitzada de detecció 
dels nuclis a la zona d’influència de l’EIN per tal de poder programar amb coherència les 
actuacions de control de flora invasora.  
 
 
Descripció: 

 

Treball de camp per la detecció de nous nuclis d’Ailanthus altissima 

Elaboració de cartografia digital completa amb tots els rodals d’Ailanthus altissima 
de l’EIN i la seva zona d’influència, amb la seva caracterització i l’estat 
d’intervenció.   

 
 
Execució i resultats:  

 
- Per a realitzar aquesta tasca s’ha contractat a l’empresa Galanthus, especialista en 

el tractament d’aquesta espècie i en l’elaboració d’estudis ambientals, i 
responsables de l’elaboració de la cartografia de rodals d’ailant de 2016. 
 

- S’ha dut a terme treball de camp per tal de localitzar i caracteritzar els nous nuclis 
(superfície i densitat)  
 

- S’ha actualitzat la cartografia existent amb la incorporació dels nous nuclis 
detectats, en un document de cartografia digital que inclou informació sobre l’estat 
d’execució de mesures de control i del seguiment dels repassos realitzats.  
 

* Cartografia *shp AG_Ailants_2019 
 
 
 

 Millora d’hàbitats forestals 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
La conservació dels hàbitats és un objectiu cabdal de l’estratègia de conservació del 
patrimoni natural del Consorci. Sent l’Alta Garrotxa un territori eminentment forestal, la 
conservació dels boscos és de gran importància.  
 
En aquest sentit el Consorci executa de manera contínua des de fa diverses anualitats 
actuacions de millora de les teixedes i dels alzinars de l’EIN.  
 
La teixeda és identificada com a hàbitat d’interès comunitari prioritari segons la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres.  
L’any 2016 es va finalitzar el projecte LIFE+ Taxus, en el que el Consorci va col·laborar 
activament. El Consorci segueix duent a terme actuacions en la línia definida en el marc 
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del projecte, amb l’objectiu de conservació del teix i millora de les teixedes de l’Alta 
Garrotxa. 
 
L’alzinar ocupa casi la meitat de la superfície de l’EIN, i malgrat això diferents estudis i 
informes encarregats pel Consorci conclouen que no hi ha cap rodal d’alzinar amb 
estructura amb tendència a la maduresa. Per revertir aquesta situació i a fi i efecte de 
garantir a mig i llarg termini l’existència d’estructures forestals premadures, més 
preparades pel canvi climàtic, és necessari dur a terme intervencions silvícoles.  
  
 
Descripció: 

 

Treballs forestals per la millora de la població de teix 

Treballs forestals de millora de l’hàbitat d’alzinar 

 
 
Execució i resultats:  

 
- Ambdós actuacions s’han inclòs en el Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta 

Garrotxa (2018-19): Millora de forests, finançat mitjançant una subvenció finalista de 
la Diputació de Girona.  
 

- Els treballs forestals per la millora de la població de teix els ha dut a terme 
l’empresa Trescant.  
 

- L’actuació ha consistit en l’afavoriment de teixos aïllats pròxims a la teixeda de 
Llongarriu, per la seva funcionalitat propiciant l’intercanvi genètic amb l’objectiu de 
millorar la població, en una superfície d’1,62ha. Ha consistit en: 

o Estassada al voltant dels peus i plançons de teix 
o Aclarida i selecció de tanys per eliminar competència 
o Tractament de les restes vegetals 

 
- Els treballs forestals per la millora d’alzinar els ha dut a terme la Fundació MAP, que 

ocupa col·lectius en risc d’exclusió social. 
 

- L’actuació ha consistit en la millora d’un alzinar en la finca pública Mas Coll del Jou, 
en un sector de protecció de forta pendent i molt difícil accés, en una superfície de 
4,50ha. L’actuació ha consistit en : 

o Estassada de matoll de sota-bosc 
o Aclarida i selecció de tanys 
o Tractament de les restes vegetals 

 
- Els treballs s’han justificat en un document final que detalla totes les actuacions 

realitzades: 
 

* Memòria final del Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa (2018-19): 
Millora de forests. 

 
 
 

 Disseny d’un seguiment per avaluar les intervencions en els hàbitats forestals 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
En el marc de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, el Consorci duu a terme cada any 
diferents actuacions de millora d’hàbitats, i en concret de millora d’alzinar.  
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Aquestes intervencions es fan seguint criteris de gestió de boscos recollits en 
documentació tècnica i estratègies de conservació de diferents òrganismes competents 
en matèria de gestió forestal i conservació d’espais protegits, en especial d’Europarc.  
 
Tanmateix, es tracta d’estratègies i tècniques novedoses que no s’han aplicat abans a 
l’Alta Garrotxa. Per avaluar la idoneïtat de les actuacions, i fer un seguiment del seu 
impacte i dels beneficis que pot generar, així com per definir millor futures actuacions, 
és necessari dissenyar un protocol de seguiment de les actuacions.  
 
Descripció: 

 

Disseny d’un protocol de seguiment de les actuacions de millora d’alzinar, 
conjuntament amb les enginyeres forestals de comarca del DARP. 

 
 
Execució i resultats:  
 
- Aquesta actuació es preveia executar-la amb personal propi, de manera conjunta 

amb les enginyeres forestals de comarca del DARP. Degut al volum de feina del 
personal tant del Consorci com del DARP, no ha estat possible dur a terme la tasca.  

 
- Es deixa pendent d’executar al llarg del 2020. 
 

 
 

 Rèplica del seguiment de valors naturals als prats de Pera 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
En el marc de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, el Consorci duu a terme el Projecte 
de recuperació d’espais oberts a l’Alta Garrotxa.  
 
En el marc d’aquest projecte, es dissenya un seguiment de les actuacions, que es duu a 
terme en els anys posteriors a les intervencions, i que permet valorar la incidència de 
les actuacions de recuperació de pastures en diferents sectors. Els seguiments 
conclouen que hi ha hagut una millora dels hàbitats intervinguts.  
 
Recuperar i repetir aquest seguiment en un dels sectors una dècada després, 
concretament en el sector de Pera, té l’objectiu de poder fer un anàlisi sobre les 
implicacions a més llarg termini de la gestió tant del Consorci com del ramader sobre la 
pastura.  
 
 
Descripció: 

 

Seguiment de l’escorxador (Lanius colurio) 

Seguiment de papallones diürnes  

Seguiment dels hàbitats d’espais oberts 

  
 
Execució i resultats:  
 
- Aquesta actuació es dissenya de manera coordinada amb la Universitat de la 

Sorbonne, que ve fent aixecaments botànics en aquest sector des de 2011, i la 
Universitat de Girona.  

 
- El seguiment de l’escorxador es duu a terme per personal propi del Consorci 
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o Els resultats del seguiment indiquen que es manté la presència de l’espècie 

en valors semblants als obtinguts en els seguiments anteriors. 
 

- Pel seguiment de papallones diürnes es contracta l’especialista Mike Lockwood, qui 
ja havia dut a terme els seguiments en anualitats anteriors. 
 

o L’estudi apunta que la comunitat i riquesa de papallones diürnes s’ha 
empobrit respecte els seguiments anteriors (tot i que matisa que una única 
mostra no és representativa). 

 
- Pel seguiment dels hàbitats d’espais oberts es contracta l’empresa Galanthus, qui ja 

havia fet el seguiment en anualitats anteriors.  
 

o Els resultats identifiquen un manteniment de la bona qualitat inicial de les 
parcel·les de control, i pel que fa a l’índex de qualitat per les parcel·les 
recuperades es manté una qualitat dolenta i s’observa un augment de 
l’estrat arbustiu de bardissa i el tancament de la superfície.  

 
- La Universitat de la Sorbonne realitza aixecaments botànics amb estudiants de 

Màster.   
 

- Amb la informació elaborada pel Consorci, les Universitats faran un anàlisi de la 
gestió de l’espai obert (tant des del punt de vista de la gestió de conservació, com 
de la ramadera) 

 
 
 

 Projecte d’establiment d’una xarxa d’indicadors ambientals 
 
 
Després de la realització de l’Estudi d’aproximació als serveis ecosistèmics de la 
comarca, realitzat el 2017 i 2018 juntament amb el PNZVG i en col·laboració amb el 
SIGMA, que ha servit per concretar els serveis ecosistèmics clau en el nostre  àmbit 
territorial i els indicadors a seguir per tal de fer-ne una valoració a mig i llarg termini, les 
mateixes entitats seguim col·laborant en la mateixa línia, per l’establiment d’una Xarxa 
d’Indicadors Ambientals de la comarca i l’Alta Garrotxa.  
 
Consisteix en l’elaboració d’un estudi per establir una xarxa d’indicadors ambientals que 
ens permeti conèixer amb millor rigorositat l’estat actual i l’evolució de l’espai i la 
comarca de la Garrotxa en general. Aquest coneixement ha de servir per millorar 
l’aproximació als serveis ecosistèmics i per analitzar l’impacte ambiental de l’activitat 
humana.  
 
Per poder fer-ho s’ha creat una taula de treball per tal de fer un treball conjunt entre 
l’empresa adjudicatària i les administracions implicades.  
 

 
Descripció: 
 

Definició de mètriques i priorització de fonts d’informació per al disseny d’una xarxa 
d’indicadors ambientals 

 
 
Execució i resultats: 

 
- Per a la realització de l’estudi s’ha contractat a l’empresa Galanthus, donada la 

seva experiència i rigor en els estudis de caràcter ambiental, i donada la seva tasca 
en les fases inicials del projecte.  
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- S’han dut a terme les tasques següents: 
o Revisió i concreció del model socioecològic de la Garrotxa, resultat de les fases 

anteriors.  
o Definició i selecció dels hàbitats, factors de canvi i efectes a considerar  
o Definició de les mètriques i fonts d’informació 
o Priorització i selecció de les fonts d’informació: Aplicació interactiva online o 

local 
 

- Els resultats s’han aglutinat en un document final: 
 

* Establiment d’una xarxa d’indicadors ambientals a la comarca de la Garrotxa i a 
l’Alta Garrotxa, 2019. 

 
 
 

 Treballs de millora de la Llacuna de Can Camps 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
En el marc de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, el Consorci duu a terme cada any 
diferents actuacions de millora d’hàbitats. 
Alhora, el Consorci és zona Zona d’Especial Protecció per a les Aus, i en aquest sentit 
el Consorci assumeix una especial responsabilitat per la protecció de les aus d’interès. 
 
La Llacuna de Can Camps és un hàbitat d’especial interès per a les aus aquàtiques en 
el si de la comarca, i com a hàbitat per la particularitat de ser una llacuna temporal.  
 
L’any 2018, és objecte de dos estudis paral·lels, els quals detallen algunes propostes 
de gestió per a la millora de l’hàbitat: Seguiment dels ocells aquàtics de la Garrotxa 
2018 (ANEgx) i la Diagnosi dels valors naturals de l’estany de Can Camps i de la bassa 
de la guixera de Tortellà (Galanthus), promoguda pel Consorci. 
 
El promotors d’aquests treballs, el Consorci i l’ANEGx, es coordinen per impulsar 
treballs de millora de l’hàbitat seguint les propostes dels estudis.  
 
 
Descripció: 

 

Treballs silvícoles de millora de l’hàbitat de la llacuna de Can Camps 

 
 
Execució i resultats:  
 
- Aquesta actuació es duu a terme de manera consensuada i coordinada amb 

l’ANEGx i l’IHCN-Garrotxa.  
 

- Els treballs s’han dut a terme per l’empresa adjudicatària Trescant, i han consistit 
en: 

o Eliminació dels peus de flora al·lòctona Acer negundo 
o Millora de la gatelleda (Salix cinera) 
o Tala de peus Populus canadensis 
o Retirada de brancada morta 
o Desbrossada d’una obertura d’accés al marge 
o Constitució d’un bosquet 
o Eliminació de flora invasora 
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1.2. Conservació del patrimoni cultural 
 
 
Objectius generals: 

 
- Millorar l’estat de conservació del patrimoni cultural 
 
Actuacions: 
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Reacondicionament del Pont del Bolassell  

Neteja i manteniment dels elements d’interès del 
patrimoni arquitectònic i cultural  

Obres d’acondicionament de la Rectoria de Sant 
Aniol  

P
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Adequació d’un camí provisional d’accés a la Cova I 
del Torrent dels Llorers 

 

 

 

Valoració general: 
 
El programa de conservació s’ha realitzat en la seva totalitat.  
 
En relació a la neteja i manteniment dels elements d’interès del patrimoni 
arquitectònic i cultural, que es tracta d’una actuació de periodicitat biannual, 
aquesta s’ha executat malgrat ja es va dur a terme l’any anterior donat que ha 
estat una edició particular per donar resposta a la petició específica dels 
ajuntaments de Sant Llorenç de la Muga (Font de Palou) i Beuda (el Castellot), i 
per al manteniment dels entorns de la Rectoria de Sadernes.  
 
Complementàriament, s’han incorporat dues actuacions no previstes 
inicialment.  
 
Aprofitant l’oportunitat de sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, els 
Amics de Sant Aniol i el Consorci van signar un conveni de col·laboració per a 
obtenir recursos per a la rehabilitació de la Rectoria de Sant Aniol d’Aguja, 
mitjançant la sol·licitud d’una subvenció exclosa de concurrència pública a la 
Diputació de Girona per la instal·lació dels sistemes de producció d'ACS i la 
col·locació de fusteria interior a la Rectoria. La participació del Consorci ha 
consistit en la tramitació de la subvenció i el suport en el seguiment de l’obra, 
mitjançant personal propi, mentre que els recursos monetaris han provingut dels 
Amics de Sant Aniol. 
 
D’altra banda, s’ha col·laborat per facilitar les tasques d’investigació d’un equip 
d’arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de fer 
prospeccions arqueològiques en un jaciment recentment descobert i inventariat, 
la batejada com a Cova I del Torrent dels Llorers. La tasca del Consorci ha 
consistit en l’adequació d’un camí d’accés provisional al jaciment.  
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Patrimoni arquitectònic 

 
 
 Recondicionament del Pont de Bolassell 

 
 
Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu d’aquesta actuació és acondicionar el Pont del Bolassell, construcció 
medieval amb interès arquitectònic, que es trobava en mal estat de conservació, tant pel 
que fa a la seva estructura com al seu entorn.  
 
El pont presentava una acumulació important de vegetació, amb alguns individus de 
gruixos importants de tronc que derivaven en insercions patològiques en els junts de les 
pedres que configuren l’arc.  
 
Per garantir la conservació de l’estructura, calia efectuar-hi treballs de millora.  

 
 
Descripció: 
 

Treballs de neteja i millora de l’estructura del Pont de Bolassell 

 
 
Execució i resultats: 
 
- Per a la realització d’aquesta obra s’ha elaborat prèviament l’informe tècnic Anàlisi i 

millora de patologies estructurals en el pont de Bolacell, encarretgat a l’arquitecte 
Arnau Vergés. Aquest document ha permès establir les tècniques de treball idònies 
per tal de reparar els danys i alhora conservar l’estil arquitectònic original.   
El mateix arquitecte s’ha ocupat del seguiment de l’obra. 
 

- Les obres han estat realitzades per l’empresa Construccions Beget, especialistes 
en el treball constructiu tradicional amb pedra. 
 

- Les obres han consistit principalment en: 
o Eliminar la vegetació de les parets mitjançant camió grua cistella 
o Tapar els forats i esquerdes i consolidar les últimes filades, amb camió grua 

cistella algunes de les parts. 
o Reomplert del pas amb terra, i aplanat 
o Reconstrucció d’alguns elements deteriorats (barana, angles de les parets) 

 
 

 
 Neteja dels elements d’interès del patrimoni arquitectònic 

 
 

Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir en bones condicions l’entorn de patrimoni 
arquitectònic d’interès de l’espai.  
 
Aquesta actuació és una demanda dels Ajuntaments membres i altres institucions i 
permet la conservació i seguiment del patrimoni arquitectònic de l’espai.  
 
En aquest sentit també cal tenir en compte que molts d’aquests elements del patrimoni 
estan catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional o Bé d’Interès Local. 
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Descripció: 
 

Realització de la desbrossada de la vegetació a l’entorn d’elements del patrimoni 
arquitectònic i els accessos als mateixos si s’escau.   

 
 
Execució i resultats: 
 
- Aquesta actuació s’ha contractat a Trescant, que en anys anteriors ja havia realitzat 

actuacions similars.  
 
- Els elements que s’han incorporat en aquesta campanya són els detallats a 

continuació:  
 

Element del patrimoni 
Terme 
municipal 

El Castellot  Beuda 
Font de Palau Sant Llorenç de la Muga 
Rectoria de Sadernes Sales de Llierca 

 
 
 

 Obres d’acondicionament de la Rectoria de Sant Aniol 
 

 
Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu d’aquesta actuació és donar continuïtat a les obres de rehabilitació de la 
Rectoria de Sant Aniol. 
 
És una prioritat del Consorci col·laborar en la restauració d’un conjunt arquitectònic i 
cultural tant emblemàtic com aquest, i per tant es considera necessari aprofitar totes les 
oportunitats per avançar en la consolidació de l’edifici.  
 
Precisament, l’objectiu d’aquesta actuació és l’adequació dels espais interiors de la 
Rectoria, permetent així la seva futura utilització com a refugi de muntanya, tal com està 
previst.  
 
L’any 2015 s’aprova el Pla Especial Urbanístic (PEU),de 20 de gener, de rehabilitació 
de la Rectoria i l’adequació d’aquesta per a refugi de muntanya.  

 
 

Descripció: 
 

Obres de col·locació de la fusteria interior a la Rectoria de Sant Aniol  

Obres d'instal·lació de sistemes de producció d'aigua calenta sanitària (ACS) a la 
Rectoria de Sant Aniol 

 
 

Execució i resultats: 
 
- L’obra s’ha executat mitjançant una subvenció de la Diputació de Girona, amb la 

signatura prèvia d’un Conveni de col·laboració amb els Amics de Sant Aniol. 
 

- Les obres de col·locació de la fusteria interior s’han adjudicat a l’empresa 
Ebanisteria-Fusteria Xavier Viñolas Massaguer, i han consistit en: 
 

o Subministrament i col·locació de portes interiors  
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o Subministrament i col·locació de cabines sanitàries 
o Subministrament i col·locació de parquet flotant i divisions de fusta 
o Transport de tot el material amb helicòpter 

 
- Les obres d'instal·lació de sistemes de producció d'aigua calenta sanitària (ACS) 

s’han adjudicat al contractista Francisco Ortiz, i han consistit en: 
 

o Subministrament i instal·lació del conjunt d'elements per la producció 
d'aigua calenta sanitària: caldera, dipòsit d’aigua i dipòsit d’inèrcia.  

o Instal·lació solar tèrmica 
o Transport de tot el material amb helicòpter 

 

 
 

Patrimoni arqueològic 

 
 

 Adequació d’un camí provisional d’accés a la Cova I del Torrent dels Llorers 
 
 

Objectiu i justificació: 
 
El 2018, un grup d’arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona descobreixen 
una cova a prop de la Cova 120, la qual presenta indicis de poder tenir interès 
arqueològic.  
 
L’equip decideix dur-hi a terme una prospecció arqueològica per fer una primera 
aproximació al jaciment.  
 
La cova es troba en un indret aïllat i sense accés enmig d’una vessant boscosa. Per 
facilitar els treballs arqueològics i permetre-hi l’accés de persones i material, es 
considera adient obrir un petit camí que arribi fins a la cova, batejada com Cova I del 
Torrent dels Llorers. 
 
D’aquesta manera el Consorci dóna suport al coneixement i conservació del patrimoni 
arqueològic.    
 
 
Descripció: 
 

Desbrossada per obertura d’un petit sender en el bosc que faciliti l’accés a la cova 

 
 

Execució i resultats: 
 
- Aquesta obra s’ha adjudicat a l’empresa Trescant. 
 
- La tasca ha consistit en el marcatge d’un traçat que comunica un sender proper 

amb l’entrada de la cova, i la desbrossada de brancada per tal d’obrir una mica la 
caixa i permetre el pas de persones.  
 

- Es tracta d’un accés provisional, només destinat a l’accés a la cova per tasques 
d’investigació, i per tant de petita dimensió i no senyalitzat.  
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2. Actuacions de l’àmbit de L’ÚS PÚBLIC 

 
 

Objectius generals: 
 

- Participar en projectes transversals relacionats amb les activitats de lleure i 

l’ús públic (CETS, Pla ús públic, etc.) 

- Ordenar les principals activitats vinculades a l’ús públic per comptabilitzar 

els usos amb les activitats de lleure 

- Mantenir els equipaments i infraestructures de suport a l’ús públic en bon 

estat 

 
 

Actuacions: 
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Seguiment de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible de la comarca 

 

Condicionament de camins pedestres en 
mal estat 

 

Neteja i marcatge d’itineraris i GRs  

Adequació d'un pas peatonal a la llera del 
Torrent dels Trulls 

 

Taula Treball Transfronterera Els Pirineus de 
l'Alta Garrotxa-Salines-Vallespir 
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 Projecte de millora d’atenció al visitant en 
zones sensibles de l’espai 

 

Manteniment d’equipaments i senyalització  

Gestió d’escombraries  
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Regulació de l’escalada  

Aplicació de la regulació del descens de 
barrancs vigent 

 

Regulació de l’accés motoritzat (Sadernes)  

 
 
Valoració general:  

 
Les actuacions en l’àmbit d’ús públic s’han realitzat en la seva totalitat. 
 
Primerament cal destacar la col·laboració activa del Consorci en el marc de la 
CETS, considerat el marc principal per a la gestió del turisme en els espais 
naturals de la comarca.  
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Més enllà de la CETS, i com és habitual, s’han dut a terme les actuacions de 
manteniment d’equipaments, executant les reparacions pertinents com la 
reposició de diferents tanques, de nova senyalització, així com la recollida 
d’escombraries en els punts de més freqüentació, per tal de mantenir el 
correcte estat de l’espai.  
 
Des d’un punt de vista de protecció del medi, però també de seguretat dels 
visitants, s’han seguit realitzant tasques de regulació pel que fa a les activitats 
d’escalada, descens de barrancs i accés motoritzat, de manera satisfactòria i 
amb col·laboració dels usuaris. 
 
Enguany cal destacar la tramitació de la Regulació provisional per a la pràctica 
de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa, que ha estat aprovada 
ja en dates de 2020, però en la qual s’ha vingut treballant al llarg del 2019, 
d’acord amb el DTES i com a mesura per poder actualitzar la regulació 
d’aquestes activitats mentre no s’aprova el Pla de Protecció de l’EIN.  
En base a aquesta regulació, que ha modificat principalment els sectors 
d’escalada i trams fluvials on es pot dur a terme l’activitat, s’han dut a terme les 
actuacions de millora de la senyalització i edició de material divulgatiu.  
 
En aquest sentit, és necessari mencionar que el Projecte de millora d’atenció al 
visitant en zones sensibles de l’espai es va incloure en el Pla de Foment 
presentat conjuntament per tota la comarca a través de Turisme Garrotxa, el 
qual no va ser aprovat favorablement, de manera que des del Consorci es van 
reconduir les actuacions i finalment es van incloure en el Projecte de 
senyalització i d’adequació d’infraestructures d’ús públic per a la preservació 
dels valors naturals de l’Alta Garrotxa, finançat per una subvenció finalista de la 
Diputació de Girona.  

 
Pel que fa al manteniment d’itineraris i GRs, i tal i com ja es va fer durant les 
anualitats anteriors, aquesta actuació s’ha realitzat a través de la formalització 
d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Tanmateix, s’han 
realitzat una sèrie d’actuacions complementàries realitzades directament des 
del Consorci, que són les que responen a afectacions per esllavissades o a 
recuperació de trams de sender com en el cas del Pont dels Esquellerincs.  
 
Complementàriament, s’estan duent a terme les obres d’adequació d’un pas 
peatonal a la llera del Torrent dels Trulls, en el sender que fa la circumval·lació 
del poble de Beget. 
 

Finalment, mencionar la participació del Consorci en la Taula Treball 
Transfronterera Els Pirineus de l'Alta Garrotxa-Salines-Vallespir, en el marc de 
la qual s’ha dut a terme el Projecte de revalorització dels senders 
transfronterers, i que ha donat peu a l’adhesió a l’Agrupació Europea de 
Cooperació Territorial (AECT) "Pais d'Art i Història transfronterer, les valls 
catalanes dels Pirineus" (PAHT). 
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General 

 
 

 Seguiment de la Carta Europea de Turisme Sostenible de la comarca 
 

Objectiu i justificació:  
 
L’objectiu d’aquesta actuació és donar resposta als compromisos assumits pel Consorci 
en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
 
El projecte de la CETS ha estat impulsat per part del PNZVG, però abasta la totalitat del 
territori de la comarca, i és per aquest motiu que altres institucions com el Consorci de 
l’Alta Garrotxa hi figuren com a entitats responsables de les actuacions.  
 
En aquest sentit, es tracta de participar en les diferents comissions tècniques i en 
l’elaboració de documents estratègics en el marc de la Carta.  
A més, el Consorci lidera algunes actuacions de la Carta, de les quals ha de fer-se 
responsable i fer-ne la coordinació: Elaboració d’un document sobre la viabilitat de 
valoritzar i protegir el cel nocturn en zones d’interès i Estudi dels serveis ecosistèmics 
culturals de la comarca. 
 

 
Descripció: 
 

Assistència i participació activa en les reunions i tasques de la Comissió Tècnica de 
la CETS 

Coordinació de la taula per la reducció de la contaminació acústica i lumínica 

Coordinació de l’elaboració del Pla d’Ús Públic de la comarca 

Projecte d’establiment d’una xarxa d’indicadors ambientals (veure apartat de 
conservació del patrimoni natural) 

 
 
Execució i resultats:  
 
- Des del Consorci s’ha participat de forma activa en les Comissions tècniques de 

seguiment, com a espai imprescindible per a l’execució del Programa d’Actuacions 
de la CETS.  
 

- S’han realitzat reunions de coordinació de la taula per la reducció de la 
contaminació acústica i lumínica de la comarca. En aquest moment s’està elaborant 
el Pla estratègic comarcal, del qual formaran part aquesta tipologia d’actuacions, i 
per aquesta raó l’actuació de moment ha quedat pausada.  
 

- S’han fet reunions amb el PNZVGi Turisme Garrotxa, com a ens promotors, 
juntament amb el  Consorci, del Pla d’Ús Públic de la comarca, per seguir amb el 
disseny de l’actuació. S’ha decidit que aquest es realitzarà un cop s’hagi renovat 
l’estratègia de la CETS 2021-2025.  
 

- S’ha donat continuïtat a l’estudi de serveis ecosistèmics mitjançant l’actuació de 
creació d’una Xarxa d’Indicadors Ambientals a la comarca de la Garrotxa (veure 
àmbit de Conservació del patrimoni natural). 
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 Neteja i marcatge d’itineraris i GRs 
 
 
Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu és condicionar els sis itineraris de l’Alta Garrotxa per a la pràctica del 
senderisme, així com els GR-1 i GR-11 i una sèrie d’itineraris veïnals complementaris.  
 
Els 6 itineraris en qüestió van ser en el seu moment promoguts pel Consorci i el 
manteniment dels quals és responsabilitat expressa de l’ens. D’altra banda, formen part 
de l’estratègia d’ordenació de l’ús públic de l’espai juntament amb els GRs, el 
manteniment dels quals fou delegat per la FEEC al Consorci mitjançant un conveni 
signat el 2005.  
 
Finalment, en el marc d’aquesta ordenació del senderisme, l’any 2016 el Consorci va 
signar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per participar en el Projecte 
Garrotxa. Terra de Volcans, Cultura i Identitat-fase II i en el que s’incloïen una sèrie 
d’itineraris parroquials que enllaçaven les parròquies de l’espai a la xarxa Itinerànnia.  
 
Enguany, s’ha incorporat un criteri de rotació amb un període de retorn de 2 anys.   

 
 

Descripció: 
 

Desbrossada dels sis itineraris del Consorci, dels GRs i dels itineraris veïnals, 
tant per al seu manteniment ordinari com per a la resolució d’incidències.  

Revisió i repintat de la senyalització horitzontal dels itineraris i dels GRs  

 
 
Execució i resultats:  
 

- Per tal d’executar els treballs s’ha formalitzat un conveni amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa, com a administració responsable del projecte 
d’Itinerànnia. Aquest conveni ha permès utilitzar els recursos humans 
d’aquest projecte per coordinar el treball a camp i optimitzar els recursos en 
coordinar els desplaçaments de les diferents intervencions.  

 
- A través d’aquest conveni es pot intervenir en els senders GR-1 i GR-11; els 

6 itineraris de l’Alta Garrotxa: Sant Aniol d’Aguja, Oix-Vall del Bac, el Mont, 
Pic de les Bruixes, Bassegoda, i el Talló; i els principals itineraris veïnals. 
Aquestes intervencions es fan amb un criteri de rotació de retorn de 2 anys.  

 
- Enguany les intervencions han consistit en: 

 
o Treballs de neteja: 

Itineraris de l'Alta Garrotxa : 64,9 kms.  
Itineraris de les parròquies: 77,1 Kms.  
GR: 79,3 kms.  

 
o Treballs de recol.locació senyalització vertical: 

Itinerari Mdm 
 

o Treballs de pintura: 
Itineraris parròquies (trams que no són de la xarxa bàsica): 

Itinerari Sant Eudald del Jou  
Itinerari Sant Miquel de Monteia (Des de Sales i des de Sadernes 
Itinerari Bestracà i Sant Miquel d’Hortmoier 
Itinerari El Pincaró 
Itinerari Bassa de Monars 
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Itinerari Ribelles 
Itinerari Santa Bàrbara 

GR11‐ treballs específics a la zona de Beget i repintat d’un tram que 
s’ha hagut de desviar per esllavissades 

 
- Tota la informació s’ha aglutinat en una memòria final: 

 
* Memòria d’activitat, conveni gestió de neteja i manteniment de camins i 
senders de l'Alta Garrotxa 2019 

 
 

 

 Condicionament de camins pedestres en mal estat 
 
 
Objectiu i justificació:  
 
La xarxa de camins pedestres de l’Alta Garrotxa és un element essencial del territori, i el 
seu manteniment és una de les tasques del Consorci pel que fa a l’ordenació de l’ús 
públic.  

 
Tot i que el manteniment anual de la xarxa de senders GRs, els itineraris del Consorci i 
alguns senders veïnals es duu a terme a través del conveni amb el Consell Comarcal de 
la Garrotxa, sovint es produeixen afectacions extraordinàries per temporals, accidents 
geològics o altres, o es necessita fer millores puntuals en senders d’interès no inclosos 
en el conveni.  
 
En aquest sentit, al llarg del 2018 diversos punts estratègics de la xarxa de camins 
havien quedat afectats per esllavissades, fet que requeria una intervenció específica per 
a poder restituir-hi el pas amb seguretat.  
D’altra banda, s’ha recuperat el camí del Pont dels Esquellerincs, per incorporar-lo a 
l’itinerari dels sentits de la Vall dl Bac.  
 

 
Descripció: 
 

Arranjament del tram esllavissat del GR11 entre Beget i Rocabruna, mitjançant 
l’obertura d’un nou traçat del camí 

Arranjament del tram esllavissat del camí del Pas dels Lliberals  

Millora de l’estructura del mur de pedra seca del Pas dels Lliberals 

Neteja i senyalització del camí del Pont dels Esquellerincs 

 
Execució i resultats:  
 
- Les actuacions d’arranjament de l’esllavissada del GR11 entre Beget i Rocabruna, 

l’arranjament del tram esllavissat del camí del Pas dels Lliberals, i la neteja i 
senyalització del camí del Pont dels Esquellerincs han estat incloses en el Projecte 
de senyalització i d’adequació d’infraestructures d’ús públic per a la preservació 
dels valors naturals de l’Alta Garrotxa, finançat mitjançant una subvenció finalista de 
la Diputació de Girona. 

 
- Les actuacions han estat adjudicades a diferents empreses, segons les 

característiques de cada intervenció: 
 

- Arranjament del tram esllavissat del GR11 entre Beget i 
Rocabruna, mitjançant l’obertura d’un nou traçat del camí 

 
Fundació MAP 

- Arranjament del tram esllavissat del camí del Pas dels 
Lliberals 

Germans Picart 
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- Millora de l’estructura del mur de pedra seca del Pas dels 
Lliberals 

 
Germans Picart 

- Neteja i senyalització del camí del Pont dels 
Esquellerincs 

Terra Aspra 

 
 

 

 Adequació d’un pas peatonal a la llera del Torrent dels Trulls 
 
 
Objectiu i justificació:  
 
L’objectiu d’aquesta actuació és millorar el sender que dona la volta al nucli de Beget, i 
que és emprat per habitants i visitants, a partir de garantir un mínim pas per la llera del 
Torrent dels Trulls.  
 

 
Descripció: 
 

Construcció d’una passera al Torrent dels Trulls 

 
Execució i resultats:  
 
- Aquesta obra s’ha adjudicat a Construccions Beget, empresa amb experiència 

contrastada en intervencions similars en l’àmbit de l’Alta Garrotxa, i localitzada al 
mateix poble de Beget. 
 

- L’execució de l’obra consisteix en: 
o Construcció de 8 daus de pedra calcària de la zona i morter 
o Adhesió dels daus a la roca mare a través d’un ancoratge estructural 
o Instal·lació de dos senyals avisant del risc de riuades, segons indicacions 

de l’ACA 
 

- Degut a qüestions climàtiques, les obres s’han postergat i en el moment de redacció 
de la memòria encara s’estan duent a terme, preveient-se la seva finalització per la 
primavera del 2020.  

 
 
 

 Taula de Treball Transfronterera Els Pirineus de l’Alta Garrotxa-Salines-Vallespir  
 
 
Objectiu i justificació:  
 
La Taula de Treball Transfronterera Els Pirineus de l’Alta Garrotxa-Salines-Vallespir és 
un espai de cooperació dels territoris catalans a ambdós costats de la frontera, per 
assumir conjuntament reptes i promoure projectes d’interès comú.  
 
Des del 2018 el Consorci hi participa, com a ens que gestiona un territori dins aquest 
àmbit geogràfic.  
 
Alhora, i en el marc d’aquest espai de treball i cooperació, el Consorci s’ha adherit a 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) "Pais d'Art i Història 
transfronterer, les valls catalanes dels Pirineus" (PAHT). 
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Descripció: 
 

Projecte de revalorització dels senders transfronterers 

Adhesió a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) "Pais d'Art i 
Història transfronterer, les valls catalanes dels Pirineus" (PAHT). 

 
 
Execució i resultats:  
 
- S’ha signat un Conveni de col·laboració amb el Consorci Salines-Bassegoda, com a 

ens que ha executat les tasques de direcció del Projecte de revalorització dels 
senders transfronterers, per a participar en l’execució d’aquest, el qual ha consistit 
principalment en: 
 

o Edició d’un mapa ALPINA 
o Edició d’un mapa turístic 
o Edició de llibrets informatius 

 
- S’ha dut a terme la tramitació de l’adhesió a l’Agrupació Europea de Cooperació 

Territorial (AECT) "Pais d'Art i Història transfronterer, les valls catalanes dels 
Pirineus" (PAHT), mitjan´çant la signatura d’un Conveni de col·laboració.  

 
 

 

Ordenació de les activitats de lleure 

 
 

 Projecte de millora d’atenció al visitant en zones sensibles de l’espai 
 
 
Objectiu i justificació:  
 
Una part important de l’ordenació de les públic i les activitats de lleure és la informació 
als visitants i usuaris de l’espai.  
 
En aquest sentit, el Consorci redacta el projecte amb la finalitat d’efectuar diferents 
actuacions orientades a informar sobre els aspectes generals de l’espai i de les normes 
generals que l’afecten, i a informar específicament sobre les principals regulacions de 
les activitats de lleure més sensibles, com són l’escalada i el descens de barrancs.  
 
En el marc del Pla de Protecció de l’EIN, que s’aprova inicialment el març de 2019, es 
preveu una modificació de la regulació que afecta les activitats d’escalada i barrancs, de 
manera que cal editar material informatiu per fer arribar la nova informació al públic.  
 
Finalment el Pla de Protecció no s’aprova en els terminis previstos, però s’acorda fer 
una regulació provisional de l’escalada i barrancs que inclogui les determinacions 
previstes en el Pla, de manera que pugui ser ja efectiva de cares a la temporada 2020.  
 
 
Descripció:  
 

Adequació d’un punt d’informació a Sadernes 

Senyalització in-situ de la nova normativa i els sectors d’escalada i barrancs  

Edició de material informatiu de la regulació d’escalada i barrancs 
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Execució i resultats: 
 
- El Projecte de millora d’atenció al visitant en zones sensibles de l’espai es va 

incloure en el Pla de Foment presentat conjuntament per tota la comarca, el qual no 
va ser aprovat favorablement, de manera que des del Consorci es van reconduir les 
actuacions i finalment es van incloure en el Projecte de senyalització i d’adequació 
d’infraestructures d’ús públic per a la preservació dels valors naturals de l’Alta 
Garrotxa, finançat per una subvenció finalista de la Diputació de Girona.  

 
- L’execució de les actuacions ha consistit en: 

 
o Adequació d’un punt d’informació a Sadernes:  

 Instal·lació d’una caseta de fusta tipus kiosk de 300x200cm 
(inclou transport i muntatge) 

 Pintura vernís de la superfície exterior 
 Els treballs han estat executats per Cerdan Jorge Joaquin 

 
o Senyalització in-situ de la nova normativa i els sectors d’escalada i 

barrancs: 
 Renovació i actualització de 3 cartelleres ja existents a la 

zona de Sadernes 
 Instal·lació de 4 noves cartelleres a la zona de La Muga, 

bellavista, El Castellot i Sadernes 
 Els treballs de maquetació i edició han estat realitzats per 

l’empresa Chaper; els treballs d’instal·lació han estat 
efectuats per l’empresa Trescant 
 

o Edició de material informatiu de la regulació d’escalada i barrancs: 
 Actualització del desplegables de regulació de l’escalada 

(disseny i maquetació) 
 Elaboració d’un desplegables de regulació del descens de 

barrancs (disseny i maquetació) 
 Impressió dels desplegables 320x480mm (16.000 unitats 

d’escalada; 12.000 unitats de barrancs) 
 Els treballs han estat executats per l’empresa Lith Gràfiques 

 
- El detall de les actuacions ha quedat recollit en el document de justificació de la 

subvenció: 
* Memòria justificativa del Projecte de senyalització i d’adequació d’infraestructures 
d’ús públic per a la preservació dels valors naturals de l’Alta Garrotxa 

 
 
 

 Manteniment d’equipaments i senyalització 
 
 
Objectiu i justificació:  
 
Mantenir els equipaments de suport a l’ús públic en bon estat. 

 
En aquest sentit, cal tenir en compte que la gran majoria són infraestructures pròpies de 
l’ens i que són imprescindibles per a l’ordenació de l’espai en les zones de màxima 
freqüentació.  
 
D’altra banda, és rellevant el fet que en determinats punts, aquestes instal·lacions són 
imprescindibles per a la seguretat dels visitants i els usuaris en general de l’espai.  
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Descripció:  
 

Revisió periòdica dels equipaments instal·lats en l’àmbit de l’EIN i executar les 
reparacions pertinents.   

 
 
Execució i resultats: 
 
- Aquesta actuació ha consistit en la revisió de les infraestructures a través de les 

notificacions dels serveis d’informació i guarderia rural, especialment en les 
èpoques de més afluència, que és quan hi ha més accidents i actes de vandalisme 
tenen lloc a l’espai.  

 
- A posteriori, i un cop avaluats els danys, s’ha contractat empresa Trescant per a la 

restitució de tanques i la instal·lació de senyals i plafons informatius. 
 

- L’edició de les senyals ha estat adjudicada a l’empresa Chaper, amb experiència 
contrastada en la senyalització d’espais naturals protegits.  
 

- Les infraestructures que s’han restituït/reparat/millorat han estat: 
o Reposició de la tanca texana i millora a les zones d’aparcament de 

Sadernes i als aparcaments de la pista de Sant Aniol.  
o Nova senyalització sobre riuades sobtades al pas del Citró 
o Nova senyalització informativa sobre com defecar a la muntanya 
o Nova senyalització de suport sobre la prohibició de banyar-se al 

Gomarell 
o Neteja de senyalització pintada a l’eix central de l’EIN 
o Restitució de senyalització de no pernoctació i no deixalles a 

l’aparcament de Sadernes 
o Instal·lació de la senyalització associada a la regulació de l’accés 

motoritzat en el sector de Sadernes.  
 

 
 

 Gestió d’escombraries 
 
 
Objectiu i justificació:  
 
Recollir les deixalles en les zones de més freqüentació.  
 
La nostra experiència en la gestió de l’espai ens ha permès comprovar que l’acumulació 
de deixalles genera un efecte en cadena de deixadesa per part de l’usuari, mentre que 
una intervenció a temps té un impacte positiu en el manteniment de l’entorn.  
 
 
Descripció:  
 

Recollida de les deixades en els eixos de més freqüentació de l’espai i en les 
èpoques de més afluència.  

 
 
Execució i resultats: 
 
- Aquesta actuació s’ha contractat a la Fundació La Fageda, que ja havia fet tasques 

similars en anualitats anteriors. 
 

- Les principals zones d’intervenció han estat: 
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o Pont del Llierca: aparcament, àrea acollida, pont, accessos i zones de bany 
o Sadernes: aparcament, entorn de la Rectoria i església de Santa Cecília 
o Itinerari 1: aparcaments, traça de l’itinerari, accessos i zones de bany 
o Sant Aniol d’Aguja: entorn Rectoria i ermita de Sant Aniol, traçat del camí al 

Brull i entorn, zones de bany  
 

- Les tasques s’han dut a terme entre els mesos de juny i setembre, fent serveis amb 
una periodicitat màxima de dues setmanes.  

 
 

 

Regulació de les activitats de lleure 

 
 

 Regulació de l’escalada 
 

 

Objectiu i justificació:  
 
L’objectiu és compatibilitzar la pràctica de l’escalada a l’espai amb la preservació de les 
poblacions d’aus rupícoles del mateix.  
 
Les aus rupícoles de l’espai estan protegides a nivell europeu i, és per aquest motiu 
que, en base al Decret 148/1992 de 9 juny, pel qual es regulen les activitats 
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar espècies de fauna salvatge, el 
mateix DTES ha emès diversos informes sobre l’ordenació de les zones d’escalada de 
l’EIN de l’Alta Garrotxa. 
 
D’altra banda, el març del 2019 s’aprova inicialment el Pla de Protecció de l’EIN, que 
inclou una modificació de la regulació que afecta l’activitat d’escalada. 
Finalment el Pla de Protecció no s’aprova en els terminis previstos, i actualment està 
encara pendent d’aprovació. Per poder agilitzar l’aplicació de la nova regulació de 
l’escalada, s’acorda amb el DTES fer la Regulació provisional per a la pràctica de 
l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa que inclogui les determinacions 
previstes en el Pla, de manera que pugui ser ja efectiva de cares a la temporada 2020.  
 
 
Descripció: 
 

Contacte amb propietaris afectats.  

Redacció de la regulació provisional de l’escalada i barrancs (es fa efectiva al 
2020)  

Actualització de la senyalització i edició de material informatiu per la nova 
regulació de l’escalada (veure ordenació de les activitats de lleure) 

Coordinació amb el cos d’Agents Rurals pel control del compliment de la 
regulació.  

Coordinació amb altres cossos de seguretat 

 
 
Execució i resultats: 
 
- L’execució s’ha realitzat amb personal propi, seguint la dinàmica d’anualitats 

anteriors. 
 

- S’ha donat continuïtat a la coordinació amb el DTES per tal de formalitzar en base 
al Decret 148/0992 i el Pla de Protecció, una actualització de la regulació de 
l’activitat. Aquesta actualització s’ha fet a través de l’aprovació de la Regulació 
provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta 
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Garrotxa (al llarg del 2019 es treballa en aquesta qüestió, i la tramitació formal i la 
publicació al BOP es fan efectives en data de març de 2020)  

 
- Actualització de la informació per l’aplicació de la Regulació provisional per a la 

pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa: actualització i 
millora de la senyalització (executat per les empreses Chaper i Trescant), i edició de 
material informatiu (executat per l’empesa Lith Gràfiques) 
 

- Finalment, s’ha establert una dinàmica de suport amb altres cossos de seguretat, 
com el cos de Bombers, per tal que poguessin realitzar determinades pràctiques en 
zones d’escalada.  

 
 

 

 Aplicació de la regulació del descens de barrancs vigent 
 

 
Objectiu i justificació:  
 
L’objectiu d’aquesta actuació és gestionar les sol·licituds per a la pràctica del descens 
de barrancs a l’espai, fent les corresponents resolucions en funció de la disponibilitat de 
places en els barrancs autoritzats. 

  
Aquesta actuació es duu a terme en el marc de l’aplicació de l’Ordenança reguladora de 
l’activitat de descens de barrancs dins l’EIN de l’Alta Garrotxa, publicada al BOP de 
Girona núm. 113.  
 
D’altra banda, el març del 2019 s’aprova inicialment el Pla de Protecció de l’EIN, que 
inclou una modificació de la regulació que afecta l’activitat de descens de barrancs. 
Finalment el Pla de Protecció no s’aprova en els terminis previstos, i actualment està 
encara pendent d’aprovació. Per poder agilitzar l’aplicació de la nova regulació de 
descens de barrancs, s’acorda amb el DTES fer la Regulació provisional per a la 
pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa que inclogui les 
determinacions previstes en el Pla, de manera que pugui ser ja efectiva de cares a la 
temporada 2020.  
 

 
Descripció: 
 

Gestió de les sol·licituds per a la pràctica del descens de barrancs amb 
l’emissió de les resolucions corresponents.  

Redacció de la regulació provisional de l’escalada i barrancs (es fa efectiva al 
2020) 

Contacte amb propietaris afectats 

Actualització de la senyalització i edició de material informatiu per la nova 
regulació de descens de barrancs (veure ordenació de les activitats de lleure) 

Coordinació amb el cos d’Agents Rurals pel control del compliment de la 
regulació.  

Coordinació amb altres cossos de seguretat.  

Creació d’una taula de coordinació amb l’AEB, la FEEC, els Agents Rurals i el 
Cos de Bombers per a l’equipament dels barrancs, i altres.  

 
 
Execució i resultats: 
 
- La gestió de les sol·licituds s’ha dut a terme al llarg de tot l’any, amb personal propi. 

Pel que fa a les dades més significatives, cal destacar el següent: 
 

o S’han gestionat un total de 281 sol·licituds. 
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o El nombre de resolucions favorables és de 241 mentre que les 
desfavorables (per no haver-hi disponibilitat de places) han estat 40. 

o El període de més afluència és de mitjans d’abril a octubre.  
o La majoria de sol·licituds són per practicar l’activitat al barranc de Sant 

Aniol. (Sant Aniol185; Les Canals 92) 
o El 99,29% de les sol·licituds han estat cursades per particulars mentre 

que la resta (0,71%) han estat tramitades per entitats o empreses. 
El 56,94 % dels sol·licitants estan federats 
 

- Enguany s’ha modificat el formulari de sol·licitud per tal de millorar la gestió del 
servei, facilitar el tràmit als usuaris, incorporar nous barrancs segons la nova 
normativa, i recollir informació necessària per a la gestió de les emergències.  

 
- S’ha donat continuïtat a la dinàmica de col·laboració amb el cos d’Agents Rurals i el 

de Bombers, mantenint la plataforma de consulta digital per tal de facilitar-los 
l’accés a les dades d’ús dels barrancs, amb la finalitat d’organitzar millor els controls 
i per facilitar les tasques en cas d’emergències, respectivament. 
 

- S’ha establert una coordinació amb el DTES per tal de formalitzar en base al Pla de 
Protecció, una actualització de la regulació de l’activitat. Aquesta actualització s’ha 
fet a través de l’aprovació de la Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada 
i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa (al llarg del 2019 es treballa en aquesta 
qüestió, i la tramitació formal i la publicació al BOP es fan efectives en data de març 
de 2020)  

 
- Actualització de la informació per l’aplicació de la Regulació provisional per a la 

pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa: instal·lació de 
nova senyalització (executat per les empreses Chaper i Trescant), i edició de 
material informatiu (executat per l’empesa Lith Gràfiques). 

 
- Finalment, s’ha establert una taula de coordinació amb els diferents agents implicats 

(AEB, FEEC, Agents Rurals, Bombers) per a l’equipament dels barrancs, així com 
altres temes, que s’estableix amb la previsió de fer trobades periòdiques.  

 
 
 

 Regulació de l’accés motoritzat (Sadernes) 
 
 
Objectiu i justificació: 

 
Reduir el trànsit motoritzat a la pista de Sadernes i la vall de Riu, així com reduir la 
sobrefreqüentació a la vall de Sant Aniol.  

 
La regulació es va posar en marxa per tal de minimitzar el desordre i l’impacte derivat 
de la massificació turística en aquesta zona i en base al Decret 166/98, de regulació de 
l’accés motoritzat  al medi natural.  
 
 
Descripció: 
 

Restricció de l’accés mitjançant senyalització  

Manteniment dels aparcaments habilitats 

Distribució de les autoritzacions de pas per accedir a la vall 

 
 
Execució i resultats: 

 
- Per tal de fer efectiva la regulació de l’accés motoritzat, els Ajuntaments de Sales 

de Llierca i Montagut i Oix han pres els acords de Ple corresponents.  
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- En aquest marc, ambdós consistoris han delegat en el nostre ens l’emissió de les 

corresponents autoritzacions de pas en compliment de l’article 8 del Decret 166/98, 
que el Consorci ha cursat durant el gener de l’anualitat 2018 per tal d’identificar els 
usuaris.  

 
- Per tal d’informar els visitants, el Consorci ha senyalitzat la zona on es fa efectiu el 

tancament de la pista, concretament a Sadernes.  
 

- En general el resultat ha estat una ordenació satisfactòria del trànsit i de l’afluència 
a la zona de Sadernes, gràcies també a l’estreta col·laboració establerta per part del 
Consorci amb el Cos de Mossos d’Esquadra, el Cos d’Agents Rurals i SEPRONA. 
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3.  Actuacions de l’àmbit de MEDI SOCIO-ECONÒMIC 

 
 
Objectius generals: 

 
- Donar suport a l’activitat agrària en general, especialment ramadera 

com a principal activitat econòmica de l’espai, però també forestal i 

agrícola. 

- Mantenir els equipaments i infraestructures bàsiques en bon estat: 

 Xarxa viària 

 Abastament d’aigua 

 Edificacions 

- Cercar models per impulsar el sector primari dins l’espai. 

 
Actuacions: 
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IN
F

R
A

E
S

T
. 

I 
S

E
R

V
E

IS
 Millora de la xarxa viària  

Manteniment dels punts d’aigua  

Recuperació d’un tram empedrat al nucli de 
Lliurona 

 

 
 

Valoració general:  
 

Aquest àmbit del programa d’actuacions s’ha pogut parcialment.  
 
Una de les actuacions que ha quedat per finalitzar és l’estudi socioeconòmic de 
l’EIN, l’actuació de major pes en el programa d’actuacions en aquest àmbit. El 
disseny del projecte ha suposat un important esforç al personal del Consorci, 
donada la particularitat de l’estudi i la complexitat de la seva execució sobre el 
terreny, de manera que el plec de condicions tècniques i la contractació no 
s’han pogut concretar fins a finals d’any. L’estudi està en marxa i es preveu 
rebre els resultats a mitjans de 2020.  
 
En relació al manteniment i millora de la xarxa viària bàsica s’han executat les 
sol·licituds de suport emeses pels Ajuntaments membres en el marc de la 
territorialització. Cal destacar que aquest any ha estat un àmbit amb menys pes, 
donat que  l’anualitat anterior es va fer una tasca molt intensa.  
 
En el programa de 2019, destaca la recuperació de l’empedrat dels carrers de 
Lliurona, que dona continuïtat a l’actuació de l’any passat de recuperació del 
rec, i que tenen la finalitat de restaurar el nucli del poble i millorar així les 
condicions de vida dels seus habitants.  
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Una altra de les actuacions realitzades ha estat l’adequació del dipòsit de 
Colldecarrera, donat que s’havia detectat que hi arribava molt poca aigua i 
s’estava buidant. L’actuació es va fer abans de l’estiu per poder garantir que el 
dipòsit estigués operatiu en època de major risc d’incendis.  
 
Complementàriament, cal destacar la participació del Consorci en la comissió 
estratègica comarcal de l’Observatori per la Sostenibilitat de la Garrotxa, dins 
de la qual és responsable de la secció de Planeta.  
 
 
 

ACTIVITATS 

 
 

 Estudi socioeconòmic de l’EIN 

 
 
Objectiu i justificació:  

 
L’Alta Garrotxa és un espai que no correspon a límits administratius i queda comprès en 
11 termes municipals i 3 comarques diferents.  
 
Això fa que quan s’analitzen les dades demogràfiques i socioeconòmiques de l’espai, la 
realitat de l’Alta Garrotxa quedi amagada en xifres municipals que descriuen realitats 
diferents, corresponents als nuclis poblacionals dels diferents municipis.  
 
En l’àmbit del desenvolupament local, per poder definir estratègies de gestió i 
actuacions coherents i eficients és fonamental conèixer la realitat del territori i les seves 
particularitats.  
 
Un estudi socioeconòmic específic per a l’EIN de l’Alta Garrotxa ha de permetre 
construir un perfil actualitzat de l’habitant de l’Alta Garrotxa, posant en relleu 
principalment la distribució per edats, instrucció i aspectes vinculats a l’ocupació, a més 
d’altres dades rellevants que han de servir per a obtenir una radiografia actual i veraç 
del territori i les formes de vida i treball.  
 
El projecte es desenvolupa d’acord amb la taula de Dinamització en zones rurals-
naturals com a eina de gestió del patrimoni, impulsada pel Consorci i amb participació 
de DinamiG, SIGMA, ADRINOC i PNZVG.  
 
Descripció: 
 

Cens de població del territori comprès en els límits de l’EIN de l’Alta Garrotxa, a 
partir d’enquestes a totes les llars de l’espai 

Recollida d’informació sobre activitat socioeconòmica (agrària, industrial i de 
serveis) 

Elaboració d’una base de dades i anàlisi de la informació 

Diagnosi socioeconòmica de l’Alta Garrotxa 

 

 
Execució i resultats: 

 
- Degut a la manca de temps i disponibilitat del personal del Consorci i dels 

promotors de la iniciativa, no s’ha pogut dur a terme la concreció del disseny del 
projecte i el tràmit de contractació fins a finals d’any. 
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- L’empresa adjudicatària ha estat La Petja, la qual va començar a treballar en 
l’estudi a finals del 2019, i s’espera que entregui els resultats l’estiu del 2020. 
 

 
 

SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 

 
 

 Millora de la xarxa viària 

 
 
Objectiu i justificació:  

 
L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir en bon estat els trams de xarxa viària més 
utilitzats per part dels habitants i usuaris de l’EIN.  
 
Aquesta actuació és una demanda dels Ajuntaments, que tenen dificultats per mantenir 
la xarxa viària bàsica dels seus municipis i s’articula a través del concepte de 
territorialització.   
 
 
Descripció: 
 

Actuacions en trams de la xarxa viària pública, tant de millora del ferm com de 
neteja de la vegetació circumdant, o bé altres actuacions que s’hagin considerin 
d’interès.   

 

 
Execució i resultats: 
 

 
- Les actuacions realitzades han estat: 

 
o Reparació de les tanques de la Vall del Bac (adjudicat a l’empresa Serveis de 

Fusteria SA).  
 

o Arranjament de la pista de Toralles (adjudicat al contractista Jordi Gomez) 
 
 
 

 Manteniment dels punts d’aigua 

 

 
Objectiu i justificació:  

 
L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir en bon estat les basses i dipòsits que s’han 
construït des del Consorci, sent-ne per tant els responsables del seu manteniment.   
 
Aquests punts d’aigua són utilitzats tan per al desenvolupament de l’activitat agrària per 
part dels habitants de l’espai, com pels serveis d’extinció d’incendis.   
 
 
Descripció: 
 

Manteniment dels dipòsits d’aigua del Consorci 
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Execució i resultats: 
 

 
- Les intervencions durant aquesta anualitat s’han centrat en l’arranjament del dipòsit 

de Colldecarrera, que presentava problemes en l’arribada d’aigua. 
 

- Les obres s’han encarregat el contractista Esteve Pijoan.  
 

- Els treballs han consistit en: 
 

o Reforma del col·lector de la font de Coguls, punt de col·lecció de l’aigua del 
dipòsit. 

o Desembossat de la tuberia general afectada per calcificació, mitjançant 
compressor d’alta pressió 

 
 

 

 Recuperació d’un tram empedrat al nucli de Lliurona 

 
 
Objectiu i justificació:  

 
L’objectiu d’aquesta actuació és la millora de la qualitat de vida de la població, i la 
conservació del patrimoni arquitectònic de l’espai, en tant que es milloren les condicions 
d’accessibilitat del nucli així com el paisatge tradicional.  
 
L’actuació consisteix en la recuperació dels carrers empedrats del nucli de Lliurona, que 

s’havien perdut darrerament.  

 
Aquesta actuació és una demanda de l’Ajuntament de l’Albanyà, terme al qual pertany 
el nucli de Lliurona.  
 
 
Descripció: 
 

Restaurar l’empedrat dels carrers del nucli de Lliurona 

 

 
Execució i resultats: 
 

 
- Les obres han estat executades per Alexandre Subirachs, amb seu al mateix nucli 

de Lliurona.  
 

- Les principals actuacions realitzades en aquesta obra han estat: 
o Construcció d’una rampa i mur de contenció al sector dels Estudis 
o Construcció d’una solera pedrís a la corba del casal 
o Pavimentació empedrada de la corba de la Casa Fosca 
o Reconstrucció dels murs de contenció de la pujada de la corba de la Casa 

Fosca 
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4.  Actuacions de l’àmbit de PREVENCIÓ DE RISCOS AL MEDI 

NATURAL 

 
 

Objectius generals: 
 

- Realitzar actuacions per a la reducció del risc d’incendi en l’àmbit de l’espai. 

- Establir mecanismes de comunicació i coordinació per actuar en cas 

d’emergència. 

- Disposar d’un servei de vigilància al control d’aquells usos i activitats no 

admesos, 

- especialment aquelles susceptibles de generar un risc. 

 
Actuacions: 
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Execució de mesures de prevenció d’incendis  

Instal·lació d’un polsador d’emergències a Sant 
Aniol d’Aguja 
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Servei de vigilància  

 
 
Valoració general: 
 
Aquest àmbit del programa d’actuacions s’ha pogut executar parcialment.  
 
Dins les mesures de prevenció d’incendis s’han realitzat dues intervencions de 
manteniment de franges de seguretat en pistes de la xarxa bàsica, però en 
canvi no s’han realitzat les tasques associades a la crema controlada que hi 
havia prevista de fer al sector de Monars, ja que aquesta s’ha posposat per a 
l’any següent, per indicació del GRAF, que és l’executor de la crema.   
 
Una altra actuació que no s’ha pogut dur a terme, i que queda pendent per al 
2020, és la instal·lació del polsador d’emergències a Sant Aniol, degut al canvi 
en les competències dins el cos de Bombers, que ha obligat a posposar la 
signatura del Conveni de col·laboració. Actualment aquest ja està signat i es 
preveu poder executar l’actuació pròximament.  
 
Cal destacar que sí que s’han realitzat les tasques del servei de vigilància, 
imprescindibles per al control d’activitats de lleure al sector de Sadernes i Sant 
Aniol. Aquestes tasques són essencials en aquest sector de l’espai on 
l’afluència ronda els 30.000 visitants anuals, amb una freqüentació concentrada 
sobretot en l’època d’estiu. 
A més de la previsió inicial, s’han incorporat 4 serveis nocturns destinats 
específicament a evitar la pernoctació al sector de Sant Aniol en els dies de 
major afluència. 
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Planificació i gestió 

 

 

 Execució de mesures de prevenció d’incendis 
 
 
Objectiu i justificació: 

 
Malgrat l’aprovació del PPEIF encara no està resolta, hi ha una sèrie d’actuacions que 
es poden realitzar tramitant els permisos corresponents. És el cas de l’execució i 
manteniment de les franges de seguretat en trams estratègics de la xarxa viària, 
importants com a mesures de prevenció d’incendis i per facilitar l’accés als vehicles 
d’emergències. 
 
Alguns Ajuntaments sol·liciten aquestes actuacions en la xarxa del seu municipi, com és 
el cas de Sales de Llierca, una despesa que el Consorci assumeix en el marc de la 
distribució de recursos a través de la territorialització.  
 
D’altra banda, està programada una crema controlada a les pastures de Monars, 
actuació planificada conjuntament amb el GRAF i la secció Boscos del DARP. El 
Consorci s’ha compromès a assumir les despeses de les actuacions silvícoles i la 
senyalització que puguin ser necessàries abans i després de la crema.  
 
Descripció: 
 

Neteja i desbrossada d’una franja de seguretat a l’entorn de la pista de Gitarriu 

Neteja i desbrossada d’una franja de seguretat a l’entorn de la pista de l’Orri 

Treballs silvícoles preparatoris i posteriors a la crema controlada a Monars 

Senyalització de la crema controlada a Monars 

 

 
Execució i resultats: 

 
- L’actuació a la pista de Gitarriu l’ha executat la Fundació MAP 

 
- L’actuació a la pista de l’Orri l’ha executat l’empresa Saca Forestals 

 
- Les actuacions derivades de la crema controlada no s’han dut a terme, degut a que 

la mateixa crema no s’ha executat. S’està a l’espera que el GRAF la programi 
segons necessitats climatològiques i de propi calendari. S’espera que es dugui a 
terme el 2020.  

 

 

 Instal·lació d’un polsador d’emergència a Sant Aniol d’Aguja 
 
 
Objectiu i justificació: 

 
L’objectiu de l’actuació és millorar la gestió de les emergències a la vall de Sant Aniol, 
un dels punts més freqüentats de l’EIN i on s’hi duen activitats de risc com són 
l’escalada o el descens de barrancs.  
 
En aquest sector no hi ha cobertura de telèfon mòbil, fet que dificulta l’avís als cossos 
d’emergències en cas d’accident. Per suplir aquesta dificultat, i per tant dotar de més 
seguretat els visitants de l’espai i facilitar la gestió de les emergències, es preveu la 
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instal·lació d’un polsador d’emergències a la rectoria de Sant Aniol, el qual permetrà 
establir contacte directe amb el Cos de Bombers.  
 
 
Descripció: 
 

Formalització d’un conveni de col·laboració entre el Consorci, el Cos de 
Bombers i els Amics de Sant Aniol 

Instal·lació d’un polsador a l’exterior de la rectoria de Sadernes 

 

 
Execució i resultats: 

 
- Aquesta actuació ha estat promoguda de forma coordinada amb el Cos de Bombers 

de la Garrotxa, i en col·laboració amb els Amics de Sant Aniol. En aquest sentit 
s’han dut a terme diverses reunions amb els agents implicats. 

 
- S’ha redactat un Conveni de col·laboració entre les tres parts, però la signatura 

d’aquest s’ha demorat degut a canvis en les competències del Cos de Bombers i el 
Ministeri d’Interior. Finalment el conveni s’ha signat en data de febrer de 2020. A 
partir d’aquí es preveu executar l’actuació en aquesta anualitat.   
 

 
 

Control d’activitats 

 

 
 Servei de vigilància 

 

 
Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu del servei és informar i sensibilitzar els visitants de l’EIN en relació al 
compliment de les normatives vigents de l’EIN.  

 
Aquesta actuació és una demanda dels Ajuntaments més afectats per la 
sobrefreqüentació, especialment el terme de Sales de Llierca i el de Montagut i Oix.  
 
D’altra banda, s’ha constatat que l’existència d’una patrulla disminueix les activitats 
incompatibles a l’espai minimitzant així els riscos.  
 
 
Descripció de l’actuació: 
 

Execució de les tasques vinculades a la informació i sensibilització del visitant 
així com al control d’activitats incompatibles i l’aplicació de les principals 
regulacions a l’eix central de l’EIN 

Informació de les incidències a l’àrea tècnica del Consorci 

Redacció d’una memòria final 

 
 
Execució i resultats: 
 
- Aquesta actuació l’ha executat l’empresa de guarderia rural Segurcamp.  

 
- En total s’han executat 19 serveis de 6h, amb dos informadors (per qüestions de 

seguretat). Els serveis s’han distribuït en caps de setmana i dies aleatoris a l’estiu, 
des de setmana santa fins a mitjans de setembre.  
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15 dels serveis s’han dut a terme en horaris de matí o de tarda, aleatòriament.  
 
4 serveis corresponen a una contractació extraordinària duta a terme a petició de 
l’Ajuntament de Sales de Llierca per afrontar la problemàtica de pernoctació, amb 
un servei nocturn destinat a informar i sensibilitzar per prevenir l’activitat els caps de 
setmana del pic d’estiu. 

 
- Les principals tasques realitzades són: 

 
o Informar els visitants sobre les principals regulacions d’ús públic de l’espai i 

aspectes generals de l’espai (valors naturals, oferta de senders, etc).  
o Identificar els principals usos i activitats no permeses a la zona.  
o Coordinar-se amb els cossos de seguretat i emergències en cas que sigui 

necessari.  
o Redactar una memòria final os s’aglutini la informació recollida diàriament.  

 
- Tota la informació s’ha aglutinat en una memòria final del servei: 

 
* Informe de la temporada 2019 del Servei de Vigilància i Seguretat. 
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5. Actuacions en l’àmbit de COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 
 
Objectius generals: 
 
- Difondre les actuacions que realitza el Consorci a través de la web, les 

xarxes socials i el butlletí 
- Participar en actes i jornades d’interès per al Consorci 
- Informar sobre els valors de l’espai i sensibilitzar els agents del territori 
- Participar en marcs de cooperació educativa 
 
Actuacions: 
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Pàgina web, xarxes socials i butlletí @  

Tríptics i material divulgatiu  
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Tallers d’educació ambiental   

Servei d’informació i educació ambiental  

Cooperació educativa per la formació 
d’estudiants universitaris 

 

 
 
Valoració general: 
 
Aquest àmbit del Programa d’Actuacions s’ha pogut executar gairebé en la seva 
totalitat, duent a terme les principals tasques de comunicació previstes en el 
mateix Pla de Comunicació de l’ens.  
 
L’única actuació que no s’ha executat han estat els tallers d’educació ambiental.  
El taller de l’escola de Tortellà està preparat i consensuat amb l’equip docent 
del centre, però es va acordar de fer-lo a la primavera 2020, per aprofitar la 
millor època de cares a l’observació dels processos naturals.  
Està prevista també una  jornada de formació sobre la regulació i ordenació de 
les activitats de lleure a la Muga, la qual no s’ha pogut fer encara a l’espera que 
estigués aprovada la nova normativa que afecta aquestes activitats.  
 
Cal destacar que sí que s’han realitzat les tasques del servei d’informació, 
imprescindibles per al control d’activitats de lleure al sector de Sadernes i Sant 
Aniol. Aquestes tasques són essencials en aquest sector de l’espai on 
l’afluència ronda els 30.000 visitants anuals, amb una freqüentació concentrada 
sobretot en l’època d’estiu 
 
Finalment, tot i no estar previst inicialment, s’han realitzat tasques de formació a 
estudiants universitaris, en aquest cas de la UdG, amb qui s’ha establert un 
conveni de col·laboració que ha permès enriquir les dues parts.  
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Difusió i comunicació 

 
 

 Pàgina web, xarxes socials i butlletí @ 
 

 
Objectiu i justificació: 

 
L’objectiu d’aquesta actuació és fer més presents respecte la societat i les institucions, 
les accions que porta a terme el Consorci de l’Alta Garrotxa i permetre un canal de 
participació.  
 
 
Descripció: 
 

Introducció de les notícies més rellevants del Consorci a la web de l’ens  

Actualització del facebook amb les últimes informacions, tant de l’ens com 
vinculades a l’àmbit de l’espai  

Resposta a les demandes i sol·licituds plantejades pels usuaris a través 
d’aquests canals 

Edició i enviament periòdic del butlletí electrònic    

 
Execució i resultats: 

 
- L’actuació s’ha dut a terme amb el personal propi del Consorci.  

 
- La publicació de les notícies s’ha fet periòdicament, tant a la web com a les xarxes 

socials. S’han publicat un total de 22 notícies al llarg del 2019. 
 

- Els posts més destacats han estat:  
o Aprovació inicial del Pla de Protecció 
o Inici del període de regulació de l’accés motoritzat 

 
- S’ha fet una actualització de l’apartat de la web corresponent a les activitats de 

lleure d’escalada i descens de barrancs, millorant el formulari i el tràmit de sol·licitud 
de barrancs i actualitzant la informació a la nova regulació.  
 

- S’han publicat 3 butlletins electrònics. Degut a canvis en l’organització del personal i 
necessitat de redistribució de tasques, el butlletí no ha pogut complir la periodicitat 
bimensual habitual.  
 

 
 

 Tríptics i material divulgatiu 
 
 

Objectiu i justificació: 
 

L’objectiu és editar i distribuir els tríptics d’itineraris, normatives, etc., per informar a 
visitants, a la població local i altres possibles usuaris d’informació relacionada amb 
l’espai natural protegit.  
 
Descripció de l’actuació: 
 

Actualització del tríptic de l’itinerari 2 del Consorci 

Impressió i distribució del tríptics dels itineraris del Consorci 
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Edició de desplegables amb la regulació de l’escalada i el descens de barrancs 
(veure Projecte de millora d’atenció al visitant en zones sensibles de l‘espai) 

 
Execució i resultats: 
 
- Degut a una modificació en l’itinerari 2 del Consorci, s’ha hagut d’actualitzar el tríptic 

corresponent. La tasca ha estat encarregada a Juli Bárcena, qui havia editat el 
tríptic original.  
 

- S’han imprès (per part d’Impremta Aubert) i distribuït (personal propi) 9.000 tríptics 
dels itineraris del Consorci, degut a esgotament de la remesa anterior.  
 
 

 

Informació i educació ambiental 

 
 

 Tallers d’educació ambiental 
 
 

Objectiu i justificació:  
 

Una de les tasques del Consorci és la divulgació i l’educació ambiental, i alhora donar a 
conèixer els resultats de les actuacions i estudis promoguts pel Consorci entre la 
població i els agents del territori. 
 
En aquest sentit, a petició de l’Ajuntament de Tortellà es planteja un taller d’educació 
ambiental a l’escola primària del municipi, per donar-los a conèixer els valors naturals 
de l’entorn, i especialment els resultats de l’estudi de les basses de Tortellà, elaborat pel 
Consorci l’any 2018.  
 
D’altra banda, després dels resultats de l’estudi dels valors naturals a La Muga, també 
dut a terme el 2018, es planteja un taller destinat a les empreses que realitzen activitats 
de lleure a la Reserva natural parcial de la Muga, per a que coneguin els valors naturals 
presents en l’àmbit, sensibilitzar-los per a la seva protecció, i explicar l’ordenació de les 
activitats de lleure al sector.  
 
Descripció de l’actuació: 
 

Realització d'un taller d'educació ambiental sobre els ambients humits a l'escola 
de Tortellà 

Jornada de formació sobre la regulació i ordenació de les activitats de lleure a 
l'entorn de La Muga 

 
 

Execució i resultats: 
 
- L’àrea tècnica del Consorci s’ha coordinat amb l’equip de l’escola de Tortellà i 

l’empresa adjudicatària, per articular el format i calendari del taller. Per qüestions de 
calendari escolar i idoneïtat de la visita, es va preferir que l’activitat es faci a la 
primavera de 2020.  
 

- El taller amb les empreses de lleure de la Muga va quedar pendent de concretar, a 
l’espera que s’aprovés el Pla de Protecció. Amb l’aprovació de la Regulació 
provisional de l’activitat d’escalada i descens de barrancs ja s’ha concretat una 
regulació i ordenació, i es preveu que la jornada es podrà dur a terme durant la 
primavera de 2020.  
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- L’empresa adjudicatària dels tallers és Galanthus, donat que són els redactors dels 
estudis de referència i tenen un ampli coneixement en l’àmbit ambiental. 

 

 

 
 Servei d’informació i educació ambiental 

 

 
Objectiu i justificació: 
 
L’objectiu del servei és informar i sensibilitzar els visitants de l’EIN en relació als valors 
naturals de l’espai i al compliment de les normatives vigents de l’EIN.  

 
Aquesta actuació és una demanda dels Ajuntaments més afectats per la 
sobrefreqüentació, especialment el terme de Sales de Llierca i el de Montagut i Oix.  
 
D’altra banda, s’ha constatat que l’existència d’una patrulla disminueix les activitats 
incompatibles a l’espai minimitzant així els riscos.  
 
 
Descripció de l’actuació: 
 

Execució de les tasques vinculades a la informació i sensibilització del visitant 
així com al control d’activitats incompatibles i l’aplicació de les principals 
regulacions a l’eix central de l’EIN 

Recollida de dades dels visitants, a partir de l’elaboració d’enquestes 

Informació de les incidències a l’àrea tècnica del Consorci 

Redacció d’una memòria final 

 
 
Execució i resultats: 
 
- Aquesta actuació l’ha executat l’empresa d’educació ambiental Tosca, amb 

experiència satisfactòria en dur a terme la tasca en anys anteriors. 
 

- En total s’han executat 20 serveis de 6h, amb dos informadors (per qüestions de 
seguretat). Els serveis s’han distribuït en caps de setmana i dies aleatoris a l’estiu,  
des de setmana santa fins a mitjans de setembre, en horaris de matí o tarda.  
 

- Les principals tasques realitzades són: 
 

o Informar els visitants sobre les principals regulacions d’ús públic de l’espai i 
aspectes generals de l’espai (valors naturals, oferta de senders, etc).  

o Identificar els principals usos i activitats no permeses a la zona.  
o Coordinar-se amb els cossos de seguretat i emergències en cas que sigui 

necessari.  
o Redactar una memòria final on s’aglutini la informació recollida diàriament.  

 
- Tota la informació s’ha aglutinat en una memòria final per cadascun dels serveis: 

 
* Servei d’informació a la zona de Sadernes i Sant Aniol 2019, memòria d’actuació.  
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 Cooperació educativa per la formació d’estudiants universitaris 
 
 

Objectiu i justificació:  
 

Des de la seva creació, el Consorci de l’Alta Garrotxa ha acollit estudiants en pràctiques 
a fi i efecte que puguin realitzar o bé les seves pràctiques acadèmiques externes o bé 
dels treballs de final de carrera, de Grau o de Màster. 
 
Aquesta possibilitat de col·laboració ja s’ha constatat com a beneficiosa en experiències 
anteriors per les diferents parts implicades. D’una banda, permet al Consorci fer front a 
projectes d’envergadura sobre el coneixement del territori i obtenir suport a les 
principals tasques de gestió ambiental de l’ens. De l’altra, l’experiència de tutorització 
acumulada per l’àrea tècnica permet orientar els esforços i la dedicació dels alumnes de 
manera que treguin el màxim profit, tant en coneixements, com en habilitat i aptituds.  

  
 
Descripció de l’actuació: 
 

Determinació de l’àmbit de formació/col·laboració de l’alumne, tutorització de 
les tasques assignades, coordinació de projecte.  

 
 

Execució i resultats: 
 
- Enguany s’ha realitzat un conveni de cooperació educativa amb Estel Batlle, en el 

marc de l’assignatura de pràctiques en empresa del Grau en Geografia, Ordenació 
del Territori i Gestió del Medi Ambient de la Universitat de Girona.  
 

 
 

 
 
 
 
Sara Sánchez Olmo 
Àrea tècnica 
 
 
 
 
 
 
 
Olot, a la data de la signatura electrònica 
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