
 

Disseny d’un itinerari  d’EA des del far de Sant Sebastià a Tamariu 

OBJECTIUS 

L’itinerari és un recurs  per la conscienciació ambiental.  L’objectiu  principal d’aquests és  sensibilitzar la població pel que fa a la conservació 

del medi ambient 

ANÀLISI DAFO 

SITUACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

Aquest itinerari es desenvolupa 

al llarg d’un tram de GR-92 en el 

terme municipal de  Palafrugell  

 

 

PROPOSTES DE MESURES 

Mesures correctores 

Col·locació d’equipaments per conservar el 

camí, protegir i facilitar el recorregut als 

usuaris 

- Baranes (1) 

- Graons (2) 

- Senyalització 

Col·locació d’equipaments per protegir i faci-

litar el recorregut als usuaris 

  - Actuacions envers els despreniments. 

  - Actuacions envers l’erosió 

 

Propostes divulgatives  

 Elaboració de cinc panells informatius on 

es detallen els  aspectes geològics més inte-

ressants en cada punt, la flora i fauna més 

destacable i un apartat de ”sabies que...?” 

Els panells es localitzen:  

1. Platja de Tamariu (1) 

2. Bassa del Burro 

3. La Musclera 

4. Cala Pedrosa 

5. El penya-segat 

 

 

Propostes didàctiques 

 Es proposen una sèrie d’activitats 

de camp dirigides a escolars i famílies 

- Activitat 1. Conscienciació ambiental. Aques-

ta activitat es divideix en dos tallers. El pri-

mer, el planeta en risc, vol donar a conèixer  

la importància de les relacions entre el ele-

ments que componen un ecosistema. El se-

gon, la tala d’arbres, té com a finalitat con-

èixer la dinàmica dels boscos i les repercus-

sions la tala  indiscriminada 

- Activitat 2. La flora al·lòctona. Es treballarà 

la flora invasora  

- Activitat 3. Els còdols de Cala Pedrosa. Do-

nar a conèixer el procés de sedimentació i 

erosió de les roques, i determinar-ne l’ordre 

cronològic 

- Activitat 4. Coneix els rapinyaires. Manipula-

ció d’egagròpiles, i posterior identificació de 

les restes animals 

- Activitat 5. Descobreix el fons marí. Aproxi-

mar al participant al fons marí  

DEBILITATS AMENACES 
- Manca de senyalització  
- Baix manteniment del camí (1) 
- Contaminació de la bassa del Burro  
- Disminució de la presència fonoll Marí 
- Inexistència d’un pla de gestió de les pinedes. 
- Bosc modificat antropogènicament. Hauria de predo-
minar l’alzinar per sobre del pi blanc. 
- Recorregut no apte per a ciclistes ni per a persones a 
mobilitat reduïda 

- Elevada erosió del terreny 
- Episodis de despreniments de roques o arbres. (2) 
- Alteració del medi degut a l’existència de finques pròxi-
mes al camí 
- Alta presència de flora al·lòctona 
- Conflictes entre l’ajuntament de Palafrugell i el Departa-
ment de Costes 
- Alt grau de perillositat en èpoques de temporal  
- Fragilitat del paisatge litoral, sotmès a alta pressió antro-
pogènica 
- Inexistència de mesura per controlar el flux de visitants 

FORTALESES OPORTUNITATS 
- Presència de panells informatius i de direcció 
- Existència de punts d’interès geològic  
- Existència de punts ecològics rellevants com la bassa 
del Burro 
- Presència d’espècies protegides com Geastrum fornica-
tum, Limonium tremolsii, Euphorbia dendroides i Ma-
rasmiellus celebanticus 
- Presència de diversos elements culturals (3) 
- Presència d’equipaments  

- Renom de l’itinerari 4) 
- Existència de projectes de control i prevenció de la flora 
al·lòctona 
- Increment de la demanda de turisme de natura 
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METODOLOGIA 

A partir d’un inventari dels elements existents en el territori i 

l’elaboració d’un sondeig de percepció s’ha realitzat un anàlisis DAFO i 

un seguit de propostes de mesures de diferent caire 


